
Na podstawie art. 11 ust. 7b ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakie muszà spe∏niaç funkcjonariusze
Stra˝y Granicznej, zwani dalej „funkcjonariusza-
mi”, wchodzàcy w sk∏ad wart ochronnych na po-
k∏adzie statku powietrznego, zwanych dalej „war-
tami ochronnymi”;

2) sposób pe∏nienia s∏u˝by na pok∏adzie statku po-
wietrznego;

3) wyposa˝enie funkcjonariuszy wchodzàcych w sk∏ad
wart ochronnych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) Program — Krajowy Program Ochrony Lotnictwa
Cywilnego, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdze-
nia Rady Ministrów, wydany na podstawie
art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra-
wo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên.
zm.2));

2) jednostka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach
wart ochronnych — jednostk´ organizacyjnà Ko-
mendy G∏ównej Stra˝y Granicznej odpowiedzialnà
za realizacj´ wart ochronnych oraz koordynowa-
nie spraw z tym zwiàzanych; 

3) jednostka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach za-
pewnienia bezpieczeƒstwa — jednostk´ organiza-
cyjnà Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej odpo-
wiedzialnà za koordynacj´ dzia∏aƒ w zakresie za-
pewnienia bezpieczeƒstwa w mi´dzynarodowej
komunikacji lotniczej; 

4) akt bezprawnej ingerencji — akt bezprawnej inge-
rencji w lotnictwie cywilnym w rozumieniu przepi-
sów Programu; 

5) interwencja — dzia∏ania podj´te przez wart´
ochronnà lub poszczególnych funkcjonariuszy
wchodzàcych w jej sk∏ad w zwiàzku z zaistnieniem
na pok∏adzie statku powietrznego zdarzenia mogà-
cego mieç wp∏yw na jego bezpieczeƒstwo, zmie-
rzajàce bezpoÊrednio do zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa na pok∏adzie statku powietrznego, w tym po-
legajàce na u˝yciu Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego lub broni palnej.

§ 3. 1. W sk∏ad wart ochronnych wyznacza si´
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostce orga-
nizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach wart ochronnych lub
w plutonach specjalnych Stra˝y Granicznej, którzy
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) ukoƒczyli szkolenia specjalistyczne z zakresu pe∏-
nienia s∏u˝by w sk∏adzie wart ochronnych, w tym
szkolenie z zakresu znajomoÊci pok∏adów statków
powietrznych, procedur obowiàzujàcych na pok∏a-
dach statków powietrznych, skutków u˝ycia broni
palnej na pok∏adzie statku powietrznego oraz spo-
sobów unieszkodliwiania osoby niebezpiecznej
bez u˝ycia broni palnej, a tak˝e szkolenie podsta-
wowe z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz
szkolenie z zakresu post´powania w sytuacjach
kryzysowych;

2) pos∏ugujà si´ j´zykiem angielskim na poziomie po-
zwalajàcym na swobodne porozumiewanie si´;

3) ukoƒczyli szkolenie specjalistyczne z zakresu
udzielania pierwszej pomocy;

4) posiadajà odpowiednie predyspozycje psychofi-
zyczne wymagane od funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w plutonach specjalnych Stra˝y Granicznej
stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej podle-
g∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych;

5) posiadajà zaÊwiadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazaƒ do pe∏nienia s∏u˝by na pok∏adach
statków powietrznych oraz przebywania w zmien-
nych strefach klimatycznych;

6) majà nieposzlakowanà opini´ s∏u˝bowà. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
w sk∏ad wart ochronnych mo˝na wyznaczyç funkcjo-
nariuszy niepe∏niàcych s∏u˝by w jednostce organiza-
cyjnej w∏aÊciwej w sprawach wart ochronnych lub
w plutonach specjalnych Stra˝y Granicznej, je˝eli po-
siadajà co najmniej trzyletni sta˝ s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej oraz spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 1. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie wart ochronnych pe∏nionych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
na pok∏adzie statku powietrznego

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96,
poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757,
Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.



§ 4. Warunkiem wyznaczenia funkcjonariuszy
w sk∏ad wart ochronnych jest ponadto poinformowa-
nie ich o:

1) zakresie i sposobie realizacji zadaƒ warty ochron-
nej oraz obowiàzujàcych zasadach bezpieczeƒ-
stwa;

2) trasie i czasie lotu statku powietrznego;

3) iloÊci i kategorii pasa˝erów danego rejsu oraz ich
rozlokowania na pok∏adzie statku powietrznego;

4) zagro˝eniach atakami bezprawnej ingerencji mo-
gàcych wystàpiç w czasie lotu;

5) rodzaju i iloÊci wyposa˝enia niezb´dnego do pe∏-
nienia s∏u˝by na pok∏adzie statku powietrznego;

6) sposobach wspó∏dzia∏ania oraz komunikowania
si´ pomi´dzy funkcjonariuszami wchodzàcymi
w sk∏ad wart ochronnych oraz pomi´dzy nimi a za-
∏ogà statku powietrznego;

7) sposobie wejÊcia warty ochronnej na pok∏ad stat-
ku powietrznego, dokonywanego na zasadach
uzgodnionych z przewoênikiem lotniczym.

§ 5. 1. Sk∏ad warty ochronnej, w tym dowódc´ war-
ty ochronnej, okreÊla Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej lub z jego upowa˝nienia kierownik jednostki or-
ganizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach wart ochronnych,
ka˝dorazowo po otrzymaniu decyzji Prezesa Urz´du
Lotnictwa Cywilnego o wprowadzeniu warty ochron-
nej na pok∏ad okreÊlonego statku powietrznego.

2. OkreÊlenie sk∏adu warty ochronnej nast´puje
w formie pisemnego rozkazu.

3. OkreÊlajàc iloÊç funkcjonariuszy wchodzàcych
w sk∏ad warty ochronnej, uwzgl´dnia si´ typ statku
powietrznego, na pok∏ad którego warta jest wprowa-
dzana, oraz przewidywany poziom zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa tego statku aktem bezprawnej ingerencji
w czasie trwania lotu. W sk∏ad warty ochronnej nie
mo˝e jednak wchodziç mniej ni˝ dwóch funkcjonariu-
szy.

4. W sk∏ad warty ochronnej nie wyznacza si´ funk-
cjonariusza, który w ciàgu 24 godzin poprzedzajàcych
jej rozpocz´cie zakoƒczy∏ pe∏nienie s∏u˝by w sk∏adzie
innej warty ochronnej.

§ 6. 1. Warta ochronna jest pe∏niona w sposób nie-
jawny. Ujawnienie faktu pe∏nienia warty ochronnej
nast´puje wy∏àcznie w sytuacji, gdy jest to niezb´dne
dla zapewnienia bezpieczeƒstwa na pok∏adzie statku
powietrznego.

2. Funkcjonariuszy rozmieszcza si´ na pok∏adzie
statku powietrznego w sposób zapewniajàcy prawi-
d∏owe i skuteczne wykonywanie powierzonych zadaƒ,
a w szczególnoÊci:

1) ujawnienie i rozpoznanie potencjalnych zagro˝eƒ
dla bezpieczeƒstwa statku powietrznego,

2) przeciwdzia∏anie aktom przemocy i próbom za-
w∏adni´cia statkiem powietrznym,

3) przeciwdzia∏anie aktom niszczenia lub uszkodzenia
statku powietrznego, które mogà stanowiç zagro-
˝enie dla jego bezpieczeƒstwa,

4) dokonanie rozpoznania i zabezpieczenia urzàdzeƒ
i substancji, które mogà spowodowaç zagro˝enie
dla bezpieczeƒstwa statku powietrznego, oraz,
w miar´ mo˝liwoÊci, przeprowadzenie jego neu-
tralizacji,

5) podejmowanie dzia∏aƒ niezb´dnych do osiàgni´-
cia podporzàdkowania si´ dowódcy statku po-
wietrznego pasa˝era, którego zachowanie stwarza
bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
cz∏onków za∏ogi lub innych pasa˝erów lub w inny
sposób zagra˝a porzàdkowi na pok∏adzie statku
powietrznego

— z uwzgl´dnieniem typu statku powietrznego oraz
iloÊci funkcjonariuszy wchodzàcych w sk∏ad warty
ochronnej i iloÊci pasa˝erów, lecàcych statkiem po-
wietrznym.

3. Funkcjonariusze komunikujà si´ i wspó∏pracujà
z cz∏onkami za∏ogi statku powietrznego na zasadach
okreÊlonych w porozumieniu z przewoênikiem lotni-
czym i w sposób ustalony z dowódcà statku powietrz-
nego.

4. Funkcjonariuszy rozmieszcza si´ na pok∏adzie
statku powietrznego na miejscach, które zapewnia
i wyznacza przewoênik lotniczy w porozumieniu z oso-
bami, o których mowa w § 5 ust. 1.

5. Z pe∏nionej s∏u˝by na pok∏adzie statku powietrz-
nego dowódca warty ochronnej sporzàdza pisemny
raport, w którym okreÊla si´ w szczególnoÊci wnioski
mogàce wp∏ynàç na usprawnienie sposobu pe∏nienia
wart ochronnych. Kopi´ raportu przekazuje si´ do wia-
domoÊci Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. 1. Warta ochronna podejmuje interwencj´ na
polecenie dowódcy statku powietrznego lub samo-
dzielnie na podstawie w∏asnej oceny sytuacji.

2. W przypadku wystàpienia sytuacji, w której za-
chowanie jednego lub wi´kszej iloÊci pasa˝erów stwa-
rza zagro˝enie bezpieczeƒstwa na pok∏adzie statku po-
wietrznego, ale nie stanowi aktu bezprawnej ingeren-
cji lub w inny sposób nie uzasadnia koniecznoÊci nie-
zw∏ocznego ujawnienia funkcjonariuszy wchodzàcych
w sk∏ad warty ochronnej, warta ochronna podejmuje
interwencj´ dopiero, gdy dzia∏ania albo mo˝liwoÊci
dzia∏ania cz∏onków za∏ogi statku powietrznego okaza-
∏y si´ niewystarczajàce do osiàgni´cia podporzàdko-
wania si´ poleceniom dowódcy statku powietrznego
przez osoby, których zachowanie zagra˝a bezpieczeƒ-
stwu na pok∏adzie statku powietrznego. 
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3. Si∏y, Êrodki i metody dzia∏aƒ u˝yte podczas inter-
wencji powinny byç adekwatne do wyst´pujàcego za-
gro˝enia, a interwencja w miar´ mo˝liwoÊci przepro-
wadzona w sposób, który nie powoduje nieuzasadnio-
nego ujawnienia funkcjonariuszy wchodzàcych
w sk∏ad warty ochronnej.

§ 8. Podczas pe∏nienia wart ochronnych funkcjona-
riusze wyst´pujà w ubiorach cywilnych.

§ 9. 1. Wyposa˝enie funkcjonariuszy wart ochron-
nych:

1) obejmuje wyposa˝enie podstawowe sk∏adajàce
si´ z:

a) broni palnej z kaburà,

b) systemu identyfikatorów osobistych,

c) kajdanek rzepowych i sznurkowych,

d) latarki;

2) mo˝e obejmowaç wyposa˝enie dodatkowe sk∏ada-
jàce si´ z:

a) kamizelki kuloodpornej,

b) paralizatora elektrycznego,

c) tarczy kuloodpornej,

d) elektronicznych Êrodków ∏àcznoÊci bezprzewo-
dowej,

e) pa∏ki teleskopowej,

f) podr´cznej apteczki pierwszej pomocy,

g) kabury na magazynki,

h) telefonu s∏u˝bowego.

2. Do broni palnej znajdujàcej si´ na wyposa˝eniu
warty ochronnej stosuje si´ amunicj´ przystosowanà
do u˝ywania na pok∏adach statków powietrznych.

3. O rodzaju oraz iloÊci u˝ywanego wyposa˝enia
dodatkowego w czasie pe∏nienia warty ochronnej decy-
duje dowódca warty ochronnej, uwzgl´dniajàc warun-
ki pe∏nienia warty ochronnej oraz stopieƒ zagro˝enia. 

§ 10. Ubiór oraz elementy wyposa˝enia, o których
mowa w § 9, funkcjonariusze sà obowiàzani nosiç
w sposób niezwracajàcy uwagi innych pasa˝erów
oraz uniemo˝liwiajàcy nieuzasadnione ujawnienie
funkcjonariuszy.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn

Dziennik Ustaw Nr 266 — 17582 — Poz. 2243 i 2244

2244

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwo-
wej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ na okres od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r. dodatkowe lotnicze przej-
Êcia graniczne w:

1) Bia∏ej Podlaskiej;

2) Jeleniej Górze;

3) Lubinie;

4) Mielcu;

5) Szymanach k. Szczytna;

6) Âwidniku;

7) Warszawie — Babicach;

8) Zielonej Górze — BabimoÊcie;

9) Zielonej Górze — Przylepie.

§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne,
o których mowa w § 1, sà otwarte codziennie:

1) w godzinach od 700 do 2000, a w miesiàcach od
maja do wrzeÊnia od 700 do 2200 — wymienione
w § 1 pkt 1—6 i 9;

2) w godzinach od 600 do 2000, a w miesiàcach od
maja do wrzeÊnia od 600 do 2200 — wymienione
w § 1 pkt 7;

3) przez ca∏à dob´ — wymienione w § 1 pkt 8. 

2. Dodatkowe lotnicze przejÊcia graniczne, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 1—7 i 9, sà przeznaczone do ob-
s∏ugi statków powietrznych odbywajàcych loty mi´-
dzynarodowe w ruchu osobowym, natomiast dodat-
kowe lotnicze przejÊcie graniczne, o którym mowa
w § 1 pkt 8, jest przeznaczone do obs∏ugi statków po-
wietrznych odbywajàcych loty mi´dzynarodowe w ru-
chu osobowym i towarowym.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
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