
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2019 r.

Poz. 358

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie wzoru protokołu z kontroli osobistej oraz wzoru protokołu przeglądania zawartości bagaży 
lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej 

i wodnej

Na podstawie art. 11ac ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór protokołu:

1) z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji 
lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 19 lutego  2019 r. (poz. ……...) 

 

______________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
  
 

    Załącznik nr 1 
WZÓR 

 
PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ 

                       
 
 
 
 
                                                                                                                                

(miejsce dokonania kontroli osobistej) 

 

                                                                                                                                           Z                                                                                            
  (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej dokonującego kontroli osobistej)     (nazwa jednostki organizacyjnej Straży  Granicznej) 

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit.        ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) dokonał(a), w obecności: osoby wskazanej 
przez osobę poddaną kontroli osobistej, osoby przybranej przez funkcjonariusza Straży 
Granicznej* 
                           
(charakter udziału, imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, rodzaj, seria i nr dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby 

                                                                                  uczestniczącej/osób uczestniczących w kontroli osobistej) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

kontroli osobistej    
                                           (imię i nazwisko osoby poddanej kontroli osobistej) 

ur.                 w   

numer PESEL                       posiadającego(-ej) obywatelstwo                                        

zam.   

  

Tożsamość osoby poddanej kontroli osobistej ustalono na podstawie:   
                                                                                                                                                                                                                 

  
                                                             (nazwa, seria i numer, data wydania dokumentu, nazwa organu wydającego dokument) 

Rysopis:   
(w przypadku braku dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość) 

  

                           

Przyczyna dokonania kontroli osobistej:   

  

  

  

Przebieg kontroli osobistej:   
(zakres przeprowadzenia kontroli osobistej, w miarę potrzeby opis innych okoliczności dotyczących przebiegu kontroli osobistej) 

  

  

  

  

Data i godzina rozpoczęcia czynności 
             

d d m m r r r r  g g m m 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 lutego 2019 r. (poz. 358)

Załącznik nr 1

WZÓR
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______________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
  
  

   

W wyniku dokonanej kontroli osobistej nie znaleziono żadnych przedmiotów/znaleziono 
następujące przedmioty*:   
                     (spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis) 

  

  

  

  

  

  

W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności:    

  

  

Oświadczenia i wnioski osoby poddanej kontroli osobistej:   
        (wpisać ewentualne zastrzeżenia co do sposobu  

                                                                                                                                                                                                                                    
przeprowadzenia kontroli osobistej oraz oświadczenie dotyczące przedmiotów, jeżeli zostały znalezione w trakcie czynności) 

Oświadczenia i wnioski osób uczestniczących w kontroli osobistej:   

  

Omówienie poprawek i skreśleń:                        
                           

Zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przysługującym mi na podstawie art. 11aa ust. 13 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej prawie do wniesienia zażalenia do 
Sądu Rejonowego w                                                                                      w terminie 7 dni od 
daty przeprowadzenia czynności w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości 
jej dokonania. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Straży 
Granicznej właściwej według miejsca dokonania kontroli osobistej. 

 
                                                                                        …………………………………………………… 

            (podpis osoby poddanej kontroli osobistej) 

 
 
               
 
 

Protokół osobiście odczytałem(-łam)/został mi odczytany*. 
 
……………………………………………………                                                           …………………………………………………… 

                 (podpis funkcjonariusza)                                                                                                          (podpis osoby poddanej kontroli osobistej)                                                                         

Podpisy osób uczestniczących w kontroli osobistej: 

1. ……………………………………………     2. ……………………………………………     3. …………………………………………… 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam): 
 
       
                                       …………………………………………………… 
                                                         (podpis osoby poddanej kontroli osobistej) 

Data i godzina zakończenia czynności 
             

d d m m r r r r  g g m m 

             
d d m m r r r r  g g m m 
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______________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
 

   

  Załącznik nr 2 
WZÓR 

 
PROTOKÓŁ  

przeglądania zawartości bagaży/sprawdzania ładunków* 
w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej 

 
  
 
 
                                                                                                                                       
                                                   (miejsce dokonania czynności) 

                                                                                                                                              Z  
     (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej dokonującego czynności)   (nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej) 

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit.        ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147,  125 i 235) dokonał(a), w obecności: osoby 
posiadającej bagaż lub przewożącej ładunek/przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub 
agenta morskiego, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej*    
                           
(charakter udziału, imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, rodzaj, seria i nr dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby 

                                                                                       uczestniczącej/osób uczestniczących w czynności) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

przeglądania zawartości bagaży/sprawdzania ładunków*:     

  

  

  

należących do/przewożonych przez*:   

  

  

Przyczyna dokonania przeglądania zawartości bagaży/sprawdzania ładunków*:   
  

  

  

Przebieg przeglądania zawartości bagaży/sprawdzania ładunków*:                   

                                                                                                                                                            (forma i zakres przeprowadzenia 
  

czynności, użycie urządzeń, sprzętu lub wykorzystanie psa służbowego, opis innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności) 

  

  

  

W wyniku dokonanej czynności nie znaleziono żadnych przedmiotów/znaleziono  
następujące przedmioty*:    

                                                                 (spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis) 

  

  

Data i godzina rozpoczęcia czynności 
             

d d m m r r r r  g g m m 

Załącznik nr 2

WZÓR
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______________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
 

   

  

  

  

  

  

  

W związku ze znalezieniem przedmiotów podjęto następujące czynności:        

  

  

Oświadczenia i wnioski osoby, w obecności której dokonano przeglądania zawartości 
bagaży/sprawdzania ładunków*:                    
                                                                                                         (wpisać ewentualne zastrzeżenia co do sposobu przeglądania 

                                                                                                                                                                                                                                   
zawartości bagażu lub sprawdzenia ładunku oraz oświadczenie dotyczące przedmiotów, jeżeli zostały znalezione w trakcie czynności) 

Oświadczenia i wnioski funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, w obecności którego 
dokonano sprawdzenia ładunków*:   

  

  

Omówienie poprawek i skreśleń:                        
                           

Zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przysługującym mi na podstawie art. 11ab ust. 12 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej prawie do wniesienia zażalenia do 
Sądu Rejonowego w                                                                                      w terminie 7 dni od 
daty przeprowadzenia czynności w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości 
jej dokonania. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Straży 
Granicznej właściwej według miejsca dokonania czynności.  
                                                                      

.…………………………………………………………………………… 
     (podpis osoby posiadającej bagaż, przewożącej ładunek albo przedstawiciela               

przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego) 

 
 
 
 
 

Protokół osobiście odczytałem(-łam)/został mi odczytany*. 
 

……………………………………………………                                       …………………………………………………………………… 
       (podpis funkcjonariusza)                                                                                (podpis osoby posiadającej bagaż, przewożącej ładunek albo              

     przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego) 

Podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, jeżeli uczestniczył w czynności: 
 

…………………………………………………… 
                (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza) 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam): 
 
   
                  …………………………………………………………………………… 
                       (podpis osoby posiadającej bagaż, przewożącej ładunek albo przedstawiciela 

              przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego) 

Data i godzina zakończenia czynności 
             

d d m m r r r r  g g m m 

             
d d m m r r r r  g g m m 
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