
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.

Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

1773

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie sposobu post´powania przy wykonywaniu niektórych uprawnieƒ
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,

poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób post´powania
oraz wzory dokumentów stosowanych przy wykony-
waniu przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej upraw-
nieƒ okreÊlonych w art. 11 ust. 1 pkt 4—5a ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwa-
nej dalej „ustawà”:

1) legitymowania lub ustalania w inny sposób to˝sa-
moÊci osoby; 

2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach okreÊ-
lonych w przepisach Kodeksu post´powania kar-
nego i innych ustaw oraz doprowadzania ich do
w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej, sàdu lub
prokuratury; 

3) zatrzymywania osób stwarzajàcych w sposób
oczywisty bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia ludzkiego, a tak˝e dla mienia.

§ 2. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany da-
lej „funkcjonariuszem”, przyst´pujàc do czynnoÊci
s∏u˝bowych zwiàzanych z wykonywaniem uprawnieƒ
okreÊlonych w § 1, podaje swój stopieƒ, imi´ i nazwi-
sko w sposób umo˝liwiajàcy odnotowanie tych da-
nych, a tak˝e podstaw´ prawnà i przyczyn´ podj´cia
czynnoÊci s∏u˝bowej.

2. Funkcjonariusz nieumundurowany, wykonujàc
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, innych ni˝
okreÊlone w art. 66 ust. 2 ustawy, okazuje ponadto le-
gitymacj´ s∏u˝bowà, a na ˝àdanie osoby, wobec której
podj´to czynnoÊci, umo˝liwia odnotowanie numeru
legitymacji, organu, który jà wyda∏, oraz nazwiska
funkcjonariusza.

3. Po zakoƒczeniu wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, funkcjonariusz
ustnie informuje osob´, wobec której czynnoÊci te
podj´to, o prawie z∏o˝enia za˝alenia do w∏aÊciwego
miejscowo prokuratora lub sàdu na sposób przepro-
wadzenia tych czynnoÊci.

§ 3. W przypadku ujawnienia w toku czynnoÊci
s∏u˝bowych, o których mowa w § 1, przedmiotów, któ-
re stwarzajà niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia, zdrowia
ludzkiego lub mienia, funkcjonariusz, w granicach do-
st´pnych Êrodków, niezw∏ocznie podejmuje czynnoÊci
ochronne, a w szczególnoÊci zabezpiecza miejsce za-
gro˝one przed dost´pem osób postronnych oraz po-
wiadamia dy˝urnego operacyjnego oddzia∏u Stra˝y
Granicznej lub dy˝urnego w∏aÊciwej miejscowo jed-
nostki organizacyjnej Policji o koniecznoÊci zarzàdze-
nia dzia∏aƒ usuwajàcych to niebezpieczeƒstwo.

Rozdzia∏ 2

Legitymowanie osób

§ 4. Funkcjonariusz ustala to˝samoÊç osoby legity-
mowanej na podstawie:

1) dowodu osobistego;

2) dokumentu paszportowego;

3) dokumentu podró˝y lub zagranicznego dokumen-
tu to˝samoÊci;

4) innego niebudzàcego wàtpliwoÊci dokumentu za-
opatrzonego w fotografi´ i oznaczonego numerem
lub serià; 

5) oÊwiadczenia osoby, która funkcjonariuszowi jest
znana osobiÊcie;

6) oÊwiadczenia innej osoby, której to˝samoÊç zosta-
∏a ustalona w sposób, o którym mowa w pkt 1—5.

§ 5. Funkcjonariusz, legitymujàc z tej samej przy-
czyny osoby znajdujàce si´ w pobli˝u, wykonuje czyn-
noÊci okreÊlone w § 2 ∏àcznie wobec wszystkich tych
osób.

§ 6. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od legitymowa-
nia osoby, która jest mu znana osobiÊcie.

§ 7. Legitymujàc osoby znajdujàce si´ w pojeêdzie,
funkcjonariusz mo˝e za˝àdaç opuszczenia przez nie
pojazdu, je˝eli jest to niezb´dne do ustalenia ich to˝-
samoÊci.

§ 8. Funkcjonariusz ustala to˝samoÊç osoby legity-
mowanej w sposób umo˝liwiajàcy udokumentowanie
w notatniku s∏u˝bowym lub na odpowiednim noÊniku
technicznym albo w notatce s∏u˝bowej daty, czasu,
miejsca i przyczyny legitymowania oraz nast´pujà-
cych danych osoby legitymowanej: 

1) imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszka-
nia lub pobytu;

2) obywatelstwa, w przypadku gdy osoba legitymo-
wana posiada obywatelstwo inne ni˝ polskie;

3) numeru PESEL, a w przypadku braku informacji
o numerze PESEL — daty i miejsca urodzenia oraz
imion rodziców i nazwiska rodowego;

4) rodzaju i cech identyfikacyjnych dokumentu, na
podstawie którego ustalono to˝samoÊç osoby le-
gitymowanej;

5) danych osoby, o której mowa w § 4 pkt 5 i 6.

Rozdzia∏ 3

Ustalenie to˝samoÊci
w sposób inny ni˝ legitymowanie

§ 9. W razie niemo˝noÊci ustalenia to˝samoÊci
osoby legitymowanej lub wàtpliwoÊci co do jej to˝sa-
moÊci funkcjonariusz pobiera od niej odciski linii papi-
larnych palców i d∏oni w celu przeprowadzenia wy-
wiadu daktyloskopijnego.

§ 10. Pobieranie odcisków linii papilarnych palców
i d∏oni w celu ustalenia to˝samoÊci osoby nast´puje
w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 paêdziernika
2005 r. w sprawie gromadzenia przez Stra˝ Granicznà
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odcisków linii papilarnych, zdj´ç oraz danych osobo-
wych, ich przechowywania, wykorzystywania i przeka-
zywania innym organom (Dz. U. Nr 211, poz. 1763).

§ 11. W razie niemo˝noÊci ustalenia to˝samoÊci
osoby przez legitymowanie lub pobieranie odcisków
linii papilarnych palców i d∏oni funkcjonariusz mo˝e
wykorzystywaç inne dane identyfikacyjne pozwalajàce
na okreÊlenie to˝samoÊci osoby, w szczególnoÊci zdj´-
cia i opisy wizerunku. 

Rozdzia∏ 4

Zatrzymywanie osób

§ 12. 1. Funkcjonariusz przy zatrzymaniu osoby:

1) informuje o obowiàzku zastosowania si´ do wyda-
wanych poleceƒ, a tak˝e o mo˝liwoÊci u˝ycia Êrod-
ków przymusu bezpoÊredniego w przypadku nie-
podporzàdkowania si´ wydanym poleceniom lub
próby ucieczki;

2) sprawdza, czy osoba zatrzymana posiada przy so-
bie broƒ lub inne niebezpieczne przedmioty mogà-
ce s∏u˝yç do pope∏nienia przest´pstwa lub wykro-
czenia albo przedmioty mogàce stanowiç dowody
w post´powaniu lub podlegajàce przepadkowi;

3) odbiera osobie zatrzymanej broƒ i przedmioty,
o których mowa w pkt 2;

4) ustala to˝samoÊç osoby zatrzymanej.

2. W przypadku zatrzymywania osoby, co do której
z posiadanych informacji lub okolicznoÊci faktycznych
wynika, ˝e mo˝e posiadaç broƒ palnà lub inne niebez-
pieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç do pope∏nienia
przest´pstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogà-
ce stanowiç dowody w post´powaniu lub podlegajàce
przepadkowi, funkcjonariusz, przyst´pujàc do zatrzy-
mania, poprzedza je okrzykiem „Stra˝ Graniczna”,
a nast´pnie w kolejnoÊci:

1) sprawdza, czy osoba zatrzymana posiada przy so-
bie broƒ lub inne niebezpieczne przedmioty mogà-
ce s∏u˝yç do pope∏nienia przest´pstwa lub wykro-
czenia albo przedmioty mogàce stanowiç dowody
w post´powaniu lub podlegajàce przepadkowi;

2) odbiera osobie zatrzymanej broƒ i przedmioty,
o których mowa w pkt 1;

3) wykonuje czynnoÊci, o których mowa w § 2 
ust. 1 i 2;

4) informuje o obowiàzku podporzàdkowania si´ wy-
dawanym poleceniom, a tak˝e o mo˝liwoÊci u˝ycia
Êrodków przymusu bezpoÊredniego w przypadku
niepodporzàdkowania si´ wydanym poleceniom
lub próby ucieczki.

§ 13. Funkcjonariusz udziela osobie zatrzymanej
pierwszej pomocy medycznej oraz zapewnia przepro-
wadzenie badaƒ lekarskich w trybie, o którym mowa
w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie try-
bu przeprowadzania badaƒ lekarskich osób zatrzyma-
nych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 98, poz. 893).

§ 14. 1. Po dokonaniu zatrzymania funkcjonariusz
niezw∏ocznie wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:

1) poucza osob´ zatrzymanà o prawie:

a) wniesienia w terminie 7 dni od dnia dokonania
czynnoÊci za˝alenia na zatrzymanie do sàdu re-
jonowego w∏aÊciwego dla miejsca zatrzymania
lub prowadzenia post´powania,

b) ˝àdania powiadomienia o zatrzymaniu osoby
najbli˝szej lub innej wskazanej przez zatrzyma-
nego, pracodawcy, szko∏y lub uczelni,

c) nawiàzania w dost´pnej formie kontaktu 
z adwokatem lub radcà prawnym, a tak˝e bez-
poÊredniej z nim rozmowy w obecnoÊci funkcjo-
nariusza, 

d) nawiàzania w dost´pnej formie kontaktu z w∏a-
Êciwym urz´dem konsularnym lub przedstawi-
cielstwem dyplomatycznym, je˝eli osoba za-
trzymana jest cudzoziemcem;

2) wys∏uchuje osob´ zatrzymanà;

3) sporzàdza protokó∏ zatrzymania osoby;

4) dor´cza osobie zatrzymanej, za potwierdzeniem,
kopi´ protoko∏u zatrzymania;

5) w razie potrzeby podejmuje czynnoÊci majàce na
celu realizacj´ uprawnieƒ osoby zatrzymanej,
o których mowa w pkt 1;

6) powiadamia w∏aÊciwego prokuratora o zatrzyma-
niu osoby;

7) powiadamia o zatrzymaniu dowódc´ jednostki
wojskowej, w razie uzyskania wiadomoÊci, ˝e oso-
ba zatrzymana jest ˝o∏nierzem;

8) sporzàdza notatk´ urz´dowà zawierajàcà opis oko-
licznoÊci zatrzymania, czasu i miejsca dokonania
czynnoÊci, danych osoby zatrzymanej oraz innych
czynnoÊci s∏u˝bowych wykonanych w zwiàzku
z tym zatrzymaniem.

2. Je˝eli zachowanie osoby zatrzymanej wskazuje
na to, ˝e jest ona pod wp∏ywem alkoholu lub innego
podobnie dzia∏ajàcego Êrodka albo z innych powodów
ma zak∏óconà ÊwiadomoÊç, czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, wykonuje si´ po ustaniu tych
przyczyn.

3. Wzór protoko∏u zatrzymania okreÊla za∏àcznik 
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 15. W razie wniesienia przez osob´ zatrzymanà
za˝alenia na zatrzymanie lub na jego sposób funkcjo-
nariusz niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwemu sàdowi
lub prokuratorowi kopi´ protoko∏u zatrzymania osoby
wraz z materia∏ami uzasadniajàcymi zatrzymanie. 

§ 16. 1. Czas zatrzymania liczy si´ od chwili faktycz-
nego pozbawienia wolnoÊci, chocia˝by poinformowa-
nie o zatrzymaniu nastàpi∏o póêniej.

2. Osob´ zatrzymanà w razie potrzeby umieszcza
si´ w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Stra˝y
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Granicznej lub jednostki Policji przeznaczonym dla
osób zatrzymanych, które jest wyposa˝one i zabezpie-
czone w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo tym
osobom oraz realizacj´ celu zatrzymania. 

3. Osob´ zatrzymanà umieszcza si´ w pomieszcze-
niu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzy-
manych w szczególnoÊci w przypadku, gdy jest to uza-
sadnione odleg∏oÊcià od siedziby najbli˝szej jednostki
organizacyjnej Stra˝y Granicznej wyposa˝onej w takie
pomieszczenia lub charakteru czynnoÊci, które b´dà
podejmowane wobec osoby zatrzymanej. 

4. Ka˝dy przypadek zatrzymania dokumentuje si´
w ewidencji osób zatrzymanych, prowadzonej w jed-
nostce, o której mowa w ust. 2.

§ 17. 1. Osob´ zatrzymanà zwalnia si´ natych-
miast:

1) gdy usta∏a przyczyna zatrzymania;

2) na polecenie sàdu lub prokuratora;

3) je˝eli otrzyma∏ zaÊwiadczenie lekarskie, z którego
wynika istnienie przeciwwskazaƒ medycznych do
zatrzymania; 

4) up∏ywu czasu zatrzymania. 

2. Osob´ zatrzymanà zwalnia si´ tak˝e, je˝eli w cià-
gu 48 godzin od chwili zatrzymania nie przekazano jej
do dyspozycji sàdu wraz z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania lub o zastosowanie
aresztu w celu wydalenia albo o umieszczenie w strze-
˝onym oÊrodku.

3. Osob´ zatrzymanà zwalnia si´ równie˝ wtedy,
gdy w ciàgu 24 godzin od przekazania jej do dyspozy-
cji sàdu nie dor´czono jej postanowienia o zastosowa-
niu tymczasowego aresztowania lub o zastosowaniu
aresztu w celu wydalenia albo o umieszczeniu w strze-
˝onym oÊrodku.

Rozdzia∏ 5

Doprowadzanie osób zatrzymanych
przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

§ 18. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane przez
funkcjonariuszy na podstawie nakazu doprowadzenia.

2. Wzór nakazu doprowadzenia okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Osoby zatrzymane sà doprowadzane przez funk-
cjonariuszy, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych albo w komór-
kach konwojowo-ochronnych jednostek organizacyj-
nych Stra˝y Granicznej, z wyjàtkiem przypadków,
o których mowa w § 19.

4. W przypadku gdy doprowadzenie osób zatrzyma-
nych przez funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 3,
jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnione, osoby te sà
doprowadzane przez funkcjonariuszy przeszkolonych

w zakresie doprowadzeƒ, wyznaczonych 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 jednostki Policji, w zasi´gu terytorial-
nym których jest ono dokonywane.

§ 19. 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 zgody na doprowadze-
nie udzieli∏ komendant placówki Stra˝y Granicz-
nej, jego zast´pca, kierownik zmiany lub kie-
rownik zespo∏u s∏u˝by granicznej placówki Stra-
˝y Granicznej,

b) zostali wyznaczeni przez komendanta placówki
Stra˝y Granicznej, jego zast´pc´, kierownika
zmiany lub kierownika zespo∏u s∏u˝by granicz-
nej placówki Stra˝y Granicznej, je˝eli doprowa-
dzenie w sposób, o którym mowa w lit. a, jest
niemo˝liwe lub znacznie utrudnione;

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,
dochodzeniowo-Êledcze lub administracyjne, któ-
rzy dokonali zatrzymania.

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

§ 20. 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 dowód-
ca,

2) wyznaczony na dowódc´ przez:

a) komendanta placówki Stra˝y Granicznej, jego
zast´pc´, kierownika zmiany lub kierownika ze-
spo∏u s∏u˝by granicznej placówki Stra˝y Gra-
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nicznej — w przypadku, o którym mowa w § 19
ust. 1 pkt 1,

b) dowódc´ jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicz-
nej — w przypadku, o którym mowa w § 19
ust. 1 pkt 2,

c) zarzàdzajàcego doprowadzenie — w przypad-
ku, o którym mowa w § 19 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 mo-
gàce w szczególnoÊci s∏u˝yç do pope∏nienia czynu
zabronionego albo przedmioty mogàce stanowiç
dowody w post´powaniu lub podlegajàce prze-
padkowi;

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 przez wy-
znaczenie zadaƒ funkcjonariuszom dokonujàcym do-
prowadzenia, w tym wyznaczenie funkcjonariuszy
imiennie odpowiedzialnych za poszczególne osoby za-
trzymane, wyposa˝enie i uzbrojenie funkcjonariuszy
odpowiednie do mogàcych zaistnieç zagro˝eƒ, w tym
w Êrodki ∏àcznoÊci, broƒ palnà, Êrodki przymusu bez-
poÊredniego, kabury operacyjne, kamizelki kuloodpor-
ne, kaski ochronne, opatrunki osobiste i Êrodki
ochronne przed zaka˝eniem chorobami zakaênymi.

§ 21. 1. Osoby zatrzymane sà doprowadzane sa-
mochodem 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.

§ 22. 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.

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

§ 24. 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.

§ 25. 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.

§ 26. 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.

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

1) wyznaczenie wi´kszej liczby funkcjonariuszy lub
funkcjonariuszy przeszkolonych do realizacji zadaƒ
majàcych na celu zabezpieczenie dzia∏aƒ 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-
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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´.

§ 28. 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 jednostki Policji.

§ 29. 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 § 27 ust. 1.

§ 30. W przypadkach okreÊlonych w § 27 ust. 3
i § 29 ust. 1 dowódca powiadamia niezw∏ocznie naj-

bli˝szà jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Granicznej lub
jednostk´ Policji i w razie potrzeby zwraca si´ do niej
o pomoc.

§ 31. 1. Je˝eli podczas doprowadzenia osób zatrzy-
manych zajdà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce kontynua-
cj´ doprowadzenia, dowódca, wykorzystujàc dost´p-
ne Êrodki ∏àcznoÊci, niezw∏ocznie zawiadamia o tym
zarzàdzajàcego doprowadzenie.

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.

§ 32. Doprowadzenie koƒczy si´ z chwilà uzyskania
pisemnego potwierdzenia dokonania czynnoÊci w na-
kazie doprowadzenia.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 12 grudnia 2007 r. (poz. 1773)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR


