
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Wspó∏dzia∏anie Stra˝y Granicznej z Si∏ami
Powietrznymi w zakresie ochrony granicy paƒstwowej
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej or-
ganizuje i koordynuje Dowódca Si∏ Powietrznych. 

2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje przekazywanie przez:

1) Stra˝ Granicznà Si∏om Powietrznym informacji,
o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,
zwanej dalej „ustawà”;

2) Si∏y Powietrzne Stra˝y Granicznej informacji,
o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c usta-
wy.

§ 2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w § 1, realizo-
wane jest pomi´dzy:

1) oddzia∏em Stra˝y Granicznej a OÊrodkiem Dowo-
dzenia i Naprowadzania Si∏ Powietrznych;

2) dywizjonem, granicznà placówkà kontrolnà lub
stra˝nicà Stra˝y Granicznej (granicznà jednostkà
organizacyjnà Stra˝y Granicznej) a OÊrodkiem Do-
wodzenia i Naprowadzania Si∏ Powietrznych.

§ 3. 1. S∏u˝ba dy˝urna granicznej jednostki organi-
zacyjnej Stra˝y Granicznej przekazuje dy˝urnej s∏u˝bie
operacyjnej OÊrodka Dowodzenia i Naprowadzania Si∏
Powietrznych informacje, o których mowa w art. 19
ust. 2b pkt 1 lit. a i b ustawy, natychmiast po ich po-
wzi´ciu.

2. Przekazujàc informacj´, o której mowa w art. 19
ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy, nale˝y wskazaç:

1) numer granicznej jednostki organizacyjnej Stra˝y
Granicznej;

2) rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego
wzgl´dem granicy paƒstwowej;

3) liczb´ i cechy charakterystyczne statku powietrzne-
go;

4) przybli˝onà wysokoÊç lotu;

5) czas wykrycia;

6) stopieƒ, imi´ i nazwisko przekazujàcego informa-
cje.

3. Dy˝urna s∏u˝ba operacyjna OÊrodka Dowodze-
nia i Naprowadzania Si∏ Powietrznych niezw∏ocznie
potwierdza na piÊmie fakt otrzymania informacji,
o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy.

§ 4. S∏u˝ba dy˝urna operacyjna oddzia∏u Stra˝y
Granicznej przekazuje dy˝urnej s∏u˝bie operacyjnej
OÊrodka Dowodzenia i Naprowadzania Si∏ Powietrz-
nych informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b
pkt 1 lit. c ustawy, nie póêniej ni˝ 24 godziny przed pla-
nowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmia-
stowego u˝ycia statku powietrznego Stra˝y Granicznej
bezpoÊrednio przed startem tego statku.

§ 5. Dy˝urna s∏u˝ba operacyjna OÊrodka Dowodze-
nia i Naprowadzania Si∏ Powietrznych przekazuje s∏u˝-
bie dy˝urnej operacyjnej oddzia∏u Stra˝y Granicznej
informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1
lit. c, nie póêniej ni˝ 24 godziny przed planowanymi lo-
tami albo niezw∏ocznie po uzyskaniu takiej informacji. 

§ 6. S∏u˝ba dy˝urna granicznej jednostki organiza-
cyjnej Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie po rozpocz´ciu
udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 2b
pkt 2 ustawy, przekazuje dy˝urnej s∏u˝bie operacyjnej
OÊrodka Dowodzenia i Naprowadzania Si∏ Powietrz-
nych informacje o zdarzeniu, wskazujàc:

1) rejon i czas zdarzenia;

2) rodzaj udzielanej pomocy;

3) skierowane si∏y i Êrodki;

4) potrzeby w zakresie si∏ i Êrodków.

§ 7. Jednostki wspó∏dzia∏ajàce, o których mowa
w § 2, sà obowiàzane do niezw∏ocznego potwierdza-
nia na piÊmie przekazanych informacji. 

§ 8. 1. Wspó∏dzia∏anie Stra˝y Granicznej z Mary-
narkà Wojennà w zakresie ochrony granicy paƒstwo-
wej na morzu organizuje i koordynuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej. 
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———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.



2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, reali-
zowane jest pomi´dzy:

1) Morskim Oddzia∏em Stra˝y Granicznej a Centrum
Operacji Morskich Marynarki Wojennej;

2) Pomorskim Oddzia∏em Stra˝y Granicznej a Cen-
trum Operacji Morskich Marynarki Wojennej;

3) dywizjonami Stra˝y Granicznej a dowództwami
Flotyll Obrony Wybrze˝a Marynarki Wojennej.

§ 9. Jednostki wspó∏dzia∏ajàce, o których mowa
w § 8 ust. 2, przekazujàc informacje o zdarzeniach, wy-
mienionych w art. 19 ust. 2d pkt 1—7 ustawy, wskazu-
jà: 

1) nazw´ wykrytego statku i jego bander´ albo rejon
zaobserwowanych zanieczyszczeƒ i ich krótkà cha-
rakterystyk´ oraz kierunek przemieszczania si´ za-
nieczyszczeƒ;

2) pozycj´ wykrytego statku;

3) rodzaj prowadzonych przez statek dzia∏aƒ albo za-
obserwowanych awarii;

4) êród∏o informacji o statku;

5) liczb´ i cechy charakterystyczne wykrytego statku
powietrznego oraz przybli˝onà wysokoÊç lotu.

§ 10. Wymiana informacji, o których mowa
w art. 19 ust. 2d ustawy, realizowana jest pomi´dzy:

1) s∏u˝bà dy˝urnà operacyjnà Morskiego i Pomor-
skiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej a dy˝urnà s∏u˝-
bà operacyjnà Centrum Operacji Morskich Mary-

narki Wojennej — standardowo raz na dob´ do
godziny 2000, oraz niezw∏ocznie w przypadku
stwierdzenia awarii jednostek p∏ywajàcych lub
statków powietrznych Stra˝y Granicznej albo jed-
nostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej lub woj-
skowych statków powietrznych, a tak˝e w przy-
padkach stwierdzenia ra˝àcego naruszenia przepi-
sów obowiàzujàcych na polskich obszarach mor-
skich;

2) s∏u˝bà dy˝urnà operacyjnà dywizjonów Stra˝y
Granicznej a dy˝urnà s∏u˝bà operacyjnà do-
wództw Flotyll Obrony Wybrze˝a Marynarki Wo-
jennej — stosownie do potrzeb i sytuacji.

§ 11. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w § 1 ust. 1
i § 8 ust. 1, organizuje si´, wykorzystujàc systemy ∏àcz-
noÊci Stra˝y Granicznej, Si∏ Powietrznych i Marynarki
Wojennej.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wspó∏dzia∏ania Stra˝y
Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej
oraz Marynarkà Wojennà w zakresie ochrony granicy paƒ-
stwowej (Dz. U. Nr 85, poz. 777), które traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie
art. 17 ustawy z dnia 29 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Stra˝y Granicznej, 
Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariu-
szy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej
i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Policji, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, mogà byç
powierzone, z obowiàzkiem zwrotu albo wyliczenia
si´: Êrodki pieni´˝ne, papiery wartoÊciowe, uzbroje-
nie, sprz´t techniczny oraz inne mienie niezb´dne do
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych.

2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1,
nast´puje na podstawie decyzji kierownika jednostki
organizacyjnej, b´dàcej dysponentem tego mienia,
zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, za pokwito-
waniem, w sposób ustalony w przepisach regulujà-
cych zasady gospodarowania mieniem okreÊlonego
rodzaju, z zastrze˝eniem § 2.

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).


