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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 11 ust. 9 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 sposób doprowadza-
nia przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej osób za-
trzymanych w trybie i przypadkach okreÊlonych
w przepisach Kodeksu post´powania karnego i in-
nych ustaw do w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicz-
nej, sàdu i prokuratury, zwanych dalej „osobami za-
trzymanymi”, podmioty uprawnione do zarzàdzenia
doprowadzenia, wzory wymaganych dokumentów,
sposób dokonania doprowadzenia oraz niezb´dne
Êrodki ostro˝noÊci, a tak˝e szczegó∏owe warunki do-
konywania doprowadzeƒ przy u˝yciu Êrodków trans-
portu.

§ 2. Doprowadzenie osób zatrzymanych zarzàdzajà:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicz-
nej lub jego zast´pca, z wy∏àczeniem komendanta
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej lub jego za-
st´pcy,

2) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej w sprawach
prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-Êledczych albo kierownik
komórki organizacyjnej tej jednostki,

3) kierownik komórki organizacyjnej komendy od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej w sprawach
prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-Êledczych lub w sprawach
dotyczàcych przyjmowania wniosków cudzoziem-
ców o nadanie statusu uchodêcy lub realizowania
czynnoÊci zwiàzanych z wydaleniem cudzoziem-
ców,

4) kierownik zmiany placówki Stra˝y Granicznej,

5) dowódca jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej

— zwani dalej „zarzàdzajàcymi doprowadzenie”.

§ 3. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej
„funkcjonariuszami”, na podstawie nakazu doprowa-
dzenia, z zastrze˝eniem § 4.

2. Wzór nakazu doprowadzenia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

3. Osoby zatrzymane sà doprowadzane przez funk-
cjonariuszy, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w pomieszczeniach

———————
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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przeznaczonych dla osób zatrzymanych albo w ko-
mórkach konwojowo-ochronnych jednostek organiza-
cyjnych Stra˝y Granicznej, z wyjàtkiem przypadków,
o których mowa w § 4.

4. W przypadku gdy doprowadzenie osób zatrzy-
manych przez funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 3, jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnione,
osoby te sà doprowadzane przez funkcjonariuszy
przeszkolonych w zakresie doprowadzeƒ, wyznaczo-
nych imiennie przez zarzàdzajàcego doprowadzenie.

5. W przypadku gdy doprowadzanie osób zatrzy-
manych dokonuje si´ poza zasi´giem terytorialnym
jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, której
funkcjonariusze doprowadzajà osoby zatrzymane, po-
wiadamia si´ o tym jednostki organizacyjne Stra˝y
Granicznej lub Policji, w zasi´gu terytorialnym których
jest ono dokonywane.

§ 4. 1. Nakaz doprowadzenia nie jest wymagany
w przypadku doprowadzania osób zatrzymanych
przez funkcjonariuszy:

1) pe∏niàcych s∏u˝b´ lub dokonujàcych kontroli gra-
nicznej, którzy:

a) dokonali zatrzymania i zgod´ na doprowadze-
nie udzieli∏ komendant placówki Stra˝y Granicz-
nej, jego zast´pca lub kierownik zmiany pla-
cówki Stra˝y Granicznej,

b) zostali wyznaczeni przez komendanta placówki
Stra˝y Granicznej, jego zast´pc´ lub kierownika
zmiany placówki Stra˝y Granicznej, je˝eli do-
prowadzenie w sposób, o którym mowa w pkt 1,
jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnione,

c) pe∏nià s∏u˝b´ granicznà, za zgodà kierownika
zmiany placówki Stra˝y Granicznej, po zakoƒ-
czeniu czasu pe∏nienia tej s∏u˝by;

2) wchodzàcych w sk∏ad za∏ogi jednostki p∏ywajàcej
Stra˝y Granicznej wyznaczonych przez dowódc´
tej jednostki, gdy doprowadzajà osoby zatrzyma-
ne:

a) na pok∏adzie jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Gra-
nicznej,

b) na pok∏adzie statku, na którym zatrzymano te
osoby, je˝eli przyj´cie osób zatrzymanych na
pok∏ad jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej
jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnione, oraz
gdy zachodzà przes∏anki do zmuszenia statku,
na którego pok∏adzie zatrzymano te osoby, do
zawini´cia do wskazanego portu;

3) realizujàcych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze
i dochodzeniowo-Êledcze lub administracyjne,
którzy dokonali zatrzymania.

2. Wyznaczenie funkcjonariuszy do doprowadze-
nia lub udzielenie im zgody na doprowadzenie reje-
struje si´ w dokumentacji s∏u˝bowej.

§ 5. 1. Doprowadzenie osób zatrzymanych rozpo-
czyna si´ po ich zatrzymaniu przez funkcjonariuszy lub
przekazaniu funkcjonariuszom.

2. Doprowadzeniem kieruje funkcjonariusz:

1) wskazany w nakazie doprowadzenia jako dowódca,

2) wyznaczony na dowódc´ przez:

a) komendanta placówki Stra˝y Granicznej, jego
zast´pc´ lub kierownika zmiany placówki Stra˝y
Granicznej — w przypadku, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1,

b) dowódc´ jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicz-
nej — w przypadku, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 2,

c) zarzàdzajàcego doprowadzenie — w przypadku,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3

— zwany dalej „dowódcà”.

3. Dowódca w chwili rozpocz´cia doprowadzania
osób zatrzymanych w szczególnoÊci:

1) sprawdza to˝samoÊç osób zatrzymanych;

2) sprawdza zgodnoÊç przekazanych mu dowodów
rzeczowych i depozytu z dokumentacjà zawierajà-
cà ich wykaz;

3) sprawdza, czy osoby zatrzymane posiadajà przy
sobie broƒ lub inne przedmioty niebezpieczne
mogàce w szczególnoÊci s∏u˝yç do pope∏nienia
czynu zabronionego albo przedmioty mogàce sta-
nowiç dowody w post´powaniu lub podlegajàce
przepadkowi;

4) odbiera osobie zatrzymanej broƒ i przedmioty,
o których mowa w pkt 3. 

4. Po dokonaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 3, dowódca zapewnia bezpieczeƒstwo osób za-
trzymanych, funkcjonariuszy i innych osób poprzez
wyznaczenie zadaƒ funkcjonariuszom dokonujàcym
doprowadzenie, w tym wyznaczenie imiennie odpo-
wiedzialnych za poszczególne osoby zatrzymane, wy-
posa˝enie i uzbrojenie funkcjonariuszy odpowiednie
do mogàcych zaistnieç zagro˝eƒ, w tym w Êrodki ∏àcz-
noÊci, broƒ palnà, Êrodki przymusu bezpoÊredniego,
kabury operacyjne, kamizelki kuloodporne, kaski
ochronne, opatrunki osobiste i Êrodki ochronne przed
zaka˝eniem chorobami zakaênymi.

§ 6. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane samo-
chodem specjalnym (wi´êniarkà), co najmniej przez
dwóch funkcjonariuszy.

2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce
doprowadzenie samochodem specjalnym (wi´êniar-
kà), osoby zatrzymane mogà byç doprowadzane inny-
mi Êrodkami transportu Stra˝y Granicznej, publiczne-
go transportu zbiorowego, z wy∏àczeniem Êrodków
komunikacji miejskiej, lub pieszo.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, liczba
funkcjonariuszy powinna byç wi´ksza od liczby osób
zatrzymanych.

§ 7. 1. Osoby zatrzymane, doprowadzane samo-
chodem specjalnym (wi´êniarkà), umieszcza si´
w cz´Êci pojazdu wydzielonej dla osób zatrzymanych.



2. Po umieszczeniu osób zatrzymanych w samo-
chodzie specjalnym (wi´êniarce) w cz´Êci pojazdu wy-
dzielonej dla osób zatrzymanych, funkcjonariusze zaj-
mujà przeznaczone dla nich miejsca, a dowódca zaj-
muje siedzenie obok kierowcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
funkcjonariusze, po uprzednim przekazaniu broni pal-
nej dowódcy, mogà zajàç miejsca w cz´Êci pojazdu
wydzielonej dla osób zatrzymanych.

§ 8. Osoby zatrzymane, doprowadzane samocho-
dem osobowym, umieszcza si´ na tylnym siedzeniu,
pomi´dzy funkcjonariuszami, w sposób uniemo˝liwia-
jàcy odebranie funkcjonariuszom broni palnej. 

§ 9. 1. Osoby zatrzymane, doprowadzane autobu-
sem, umieszcza si´ na siedzeniach przy oknach naj-
bardziej oddalonych od drzwi. Funkcjonariusze zajmu-
jà siedzenia znajdujàce si´ obok siedzeƒ zajmowanych
przez te osoby, w sposób uniemo˝liwiajàcy odebranie
funkcjonariuszom broni palnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dwie
osoby zatrzymane mo˝na umieÊciç na siedzeniach
znajdujàcych si´ obok siebie. Funkcjonariusze zajmujà
siedzenia znajdujàce si´ obok lub bezpoÊrednio za sie-
dzeniami zajmowanymi przez osoby zatrzymane.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, do-
wódca zajmuje miejsce znajdujàce si´ obok lub bezpo-
Êrednio za siedzeniami zajmowanymi przez funkcjona-
riuszy.

§ 10. Osoby zatrzymane, doprowadzane pocià-
giem, powinno si´ umieszczaç ty∏em do kierunku jaz-
dy, pomi´dzy funkcjonariuszami, w sposób uniemo˝li-
wiajàcy odebranie funkcjonariuszom broni palnej. Do-
wódca zajmuje miejsce obok siedzenia zaj´tego przez
jednego z funkcjonariuszy. 

§ 11. Podczas doprowadzania funkcjonariusze
w szczególnoÊci:

1) uniemo˝liwiajà kontaktowanie si´ osób zatrzyma-
nych mi´dzy sobà lub z innymi osobami;

2) nie udzielajà informacji o osobach zatrzymanych
innym osobom;

3) nie prowadzà rozmów z osobami zatrzymanymi;

4) nie pozostawiajà osób zatrzymanych bez nadzoru
lub pod nadzorem innych osób.

§ 12. 1. W przypadku doprowadzania osób zatrzy-
manych, co do których zachodzi podejrzenie, ˝e mogà
dokonaç zamachu na ˝ycie lub zdrowie w∏asne, funk-
cjonariusza oraz innych osób, podjàç prób´ ucieczki
albo w przypadku doprowadzania osób zachowujà-
cych si´ agresywnie, stosuje si´ nast´pujàce niezb´d-
ne Êrodki ostro˝noÊci:

1) wyznaczenie wi´kszej liczby funkcjonariuszy lub
funkcjonariuszy z plutonów specjalnych Stra˝y
Granicznej;

2) doprowadzenie wy∏àcznie samochodem specjal-
nym (wi´êniarkà).

2. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ˝e pod-
czas doprowadzenia mo˝e dojÊç do ataku na funkcjo-
nariuszy w celu uwolnienia osób zatrzymanych, co
najmniej jeden z funkcjonariuszy mo˝e zostaç uzbrojo-
ny w broƒ maszynowà.

3. W przypadku ataku na funkcjonariuszy w celu
uwolnienia osób zatrzymanych, dowódca zarzàdza
umieszczenie tych osób w miejscu najbardziej bez-
piecznym i uniemo˝liwiajàcym ucieczk´ oraz organi-
zuje obron´.

§ 13. W przypadku gdy osoby zatrzymane sà pod-
dawane badaniom lekarskim, dowódca lub upowa˝-
niony przez niego funkcjonariusz zapewnia warunki
uniemo˝liwiajàce im ucieczk´ z miejsca prowadzenia
badaƒ. W tym celu dowódca lub upowa˝niony przez
niego funkcjonariusz mo˝e zwróciç si´ o pomoc do
najbli˝szej jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej
lub Policji.

§ 14. 1. W przypadku ucieczki osób zatrzymanych
dowódca zarzàdza umieszczenie innych osób zatrzy-
manych w miejscu uniemo˝liwiajàcym ucieczk´ i or-
ganizuje bezpoÊredni poÊcig.

2. Wobec osób zatrzymanych, których ucieczk´
udaremniono, stosuje si´ Êrodki ostro˝noÊci, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 1.

§ 15. W przypadkach okreÊlonych w § 12 ust. 3
i § 14 ust. 1 dowódca powiadamia niezw∏ocznie naj-
bli˝szà jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Granicznej
lub Policji i w razie potrzeby zwraca si´ do niej o po-
moc.

§ 16. 1. Je˝eli podczas doprowadzania osób zatrzy-
manych zajdà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce jego kon-
tynuacj´, dowódca, wykorzystujàc dost´pne Êrodki
∏àcznoÊci, niezw∏ocznie zawiadamia o tym zarzàdzajà-
cego doprowadzenie, który podjà∏ decyzj´ w sprawie
doprowadzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dowód-
ca sporzàdza pisemny meldunek o przebiegu okolicz-
noÊci uniemo˝liwiajàcych kontynuacj´ doprowadze-
nia i przekazuje go zarzàdzajàcemu doprowadzenie.

§ 17. Doprowadzenie koƒczy si´ z chwilà uzyskania
pisemnego potwierdzenia doprowadzenia w nakazie
doprowadzenia. 

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzyma-
nych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 37, poz. 351).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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WZÓR

NAKAZ DOPROWADZENIA

1. Polecam doprowadziç ................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
(imi´ (imiona) i nazwisko(a), data(y) urodzenia osoby(osób) zatrzymanej(ych))

dnia ................................. w godzinach ..........................................

z ....................................... do ...........................................................

2. Doprowadzenia dokonujà: 
................................................................................................................................................................. — dowódca

(imi´ i nazwisko, stopieƒ s∏u˝bowy)
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

3. Uwagi o sposobie doprowadzania i osobach zatrzymanych 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................
(imi´ i nazwisko, stopieƒ s∏u˝bowy,

podpis zarzàdzajàcego doprowadzenie)

4. O doprowadzenie wystàpi∏:

sàd/prokurator* ......................................................................................

w drodze postanowienia/zarzàdzenia* z dnia .....................................

5. Potwierdzenie doprowadzenia osoby(osób) zatrzymanej(ych)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................
(imi´ i nazwisko, stopieƒ s∏u˝bowy, podpis osoby 

odbierajàcej osob´(y) zatrzymanà(e)) 

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

Uwaga — punkt 4 nale˝y wype∏niç wy∏àcznie w przypadku wystàpienia o doprowadzenie przez sàd lub prokuratora.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. (poz. 317)


