
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb dokonywania:

1) kontroli granicznej,

2) kontroli osobistej oraz przeglàdania zawartoÊci ba-
ga˝y i sprawdzania ∏adunków w portach i na dwor-
cach oraz w Êrodkach komunikacji lotniczej, dro-
gowej, kolejowej i wodnej

— przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych
dalej „funkcjonariuszami”.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

———————
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 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).



2. Warunki dokonywania kontroli granicznej,
uwzgl´dniajàce formy kontroli granicznej, sposoby jej
przeprowadzania i poÊwiadczania w dokumentach
uprawniajàcych do przekraczania granicy paƒstwowej
oraz symbole i dane wyst´pujàce w stemplach kontro-
lerskich okreÊla rozporzàdzenie (WE) nr 562/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiajàce wspólnotowy kodeks zasad regulujà-
cych przep∏yw osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006), zwane da-
lej „kodeksem granicznym Schengen”.

§ 2. Ilekroç w niniejszym rozporzàdzeniu jest mo-
wa o: 

1) obywatelu paƒstwa trzeciego — nale˝y przez to ro-
zumieç osob´, o której mowa w art. 2 pkt 6 kodek-
su granicznego Schengen;

2) przewoêniku — nale˝y przez to rozumieç podmiot,
o którym mowa w art. 2 pkt 14 kodeksu graniczne-
go Schengen.

§ 3. 1. Uproszczenie kontroli granicznej w stosun-
ku do obywateli paƒstw trzecich polega na ogranicze-
niu kontroli do:

1) sprawdzenia autentycznoÊci i wa˝noÊci dokumen-
tu uprawniajàcego do przekroczenia granicy paƒ-
stwowej;

2) stwierdzenia to˝samoÊci na podstawie przedsta-
wionego dokumentu uprawniajàcego do przekro-
czenia granicy paƒstwowej;

3) sprawdzenia autentycznoÊci i wa˝noÊci wiz lub in-
nych zezwoleƒ, je˝eli sà wymagane;

4) sprawdzenia, czy opuszczenie terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej nast´puje przed up∏ywem okre-
su wa˝noÊci wizy lub terminu pobytu.

2. Uproszczonej kontroli granicznej nie stosuje si´,
je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba pod-
legajàca kontroli granicznej stanowi zagro˝enie dla
bezpieczeƒstwa paƒstwa, porzàdku publicznego lub
sàd i prokuratura oraz inne w∏aÊciwe organy poleci∏y
wykonanie okreÊlonych czynnoÊci w stosunku do tych
osób.

§ 4. 1. Karta potwierdzajàca wjazd lub wyjazd,
o której mowa w art. 10 ust. 3 kodeksu granicznego
Schengen, powinna zawieraç: nazw´ placówki Stra˝y
Granicznej, imi´ i nazwisko obywatela paƒstwa trze-
ciego, dat´ urodzenia, obywatelstwo, numer i rodzaj
dokumentu podró˝y oraz w stosownych przypadkach
numer wizy, którà nale˝y potwierdziç stemplem kon-
troli granicznej.

2. Wydanie karty, o której mowa w ust. 1, powinno
byç ka˝dorazowo odnotowane w dokumentacji s∏u˝-
bowej.

§ 5. 1. Kontroli osobistej dokonuje si´ w przypadku:

1) zatrzymania osoby, co do której zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, ˝e pope∏ni∏a przest´pstwo lub
wykroczenie;

2) ujawnienia przy osobie rzeczy, które mogà stano-
wiç zagro˝enie bezpieczeƒstwa w komunikacji
mi´dzynarodowej.

2. Funkcjonariusz mo˝e dokonaç kontroli osobistej
w przypadku, gdy kontrola ma na celu zabezpieczenie
lub ujawnienie dowodów albo rzeczy majàcych zwià-
zek z realizacjà czynu zabronionego.

3. Kontrol´ osobistà powinien przeprowadzaç
funkcjonariusz:

1) tej samej p∏ci co osoba kontrolowana;

2) w miejscu niedost´pnym dla osób trzecich, w cza-
sie wykonywania kontroli.

4. Je˝eli kontrola osobista musi byç przeprowa-
dzona niezw∏ocznie, w szczególnoÊci ze wzgl´du na
okolicznoÊci mogàce stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia,
zdrowia ludzkiego lub mienia, mo˝e jej dokonaç funk-
cjonariusz p∏ci odmiennej, tak˝e bez zachowania wa-
runku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w sposób mo˝-
liwie najmniej naruszajàcy dobra osobiste osoby kon-
trolowanej.

5. Przed przystàpieniem do kontroli osobistej funk-
cjonariusz dokonuje nast´pujàcych czynnoÊci:

1) uprzedza o zamiarze dokonania kontroli osob´
kontrolowanà;

2) podaje swój stopieƒ, imi´, nazwisko w sposób
umo˝liwiajàcy odnotowanie tych danych, podsta-
w´ prawnà oraz przyczyn´ podj´cia czynnoÊci
s∏u˝bowej;

3) okazuje legitymacj´ s∏u˝bowà, w przypadku gdy
jest nieumundurowany, a na ˝àdanie osoby, wo-
bec której podj´ta b´dzie czynnoÊç, umo˝liwia od-
notowanie zawartych w niej danych.

6. Kontrola osobista polega na sprawdzeniu odzie-
˝y osoby i podr´cznych przedmiotów.

7. Osoba poddana kontroli osobistej mo˝e przy-
braç do tej czynnoÊci osob´ przez siebie wskazanà.
Funkcjonariusz jest obowiàzany dopuÊciç osob´ wska-
zanà do udzia∏u w czynnoÊci, chyba ˝e jej obecnoÊç
utrudnia∏aby lub uniemo˝liwia∏aby przeprowadzenie
czynnoÊci.

8. Po zakoƒczeniu kontroli osobistej funkcjonariusz
odnotowuje dokonanie kontroli osobistej w dokumen-
tacji s∏u˝bowej, okreÊlajàc dat´, miejsce, czas i przyczy-
n´ jej przeprowadzenia oraz dane osoby obj´tej kon-
trolà i w niej uczestniczàce, a tak˝e wynik czynnoÊci.

9. Funkcjonariusz poucza osob´ poddanà kontroli
osobistej o mo˝liwoÊci ˝àdania sporzàdzenia protoko-
∏u z przeprowadzonych czynnoÊci. 

§ 6. 1. Funkcjonariusz dokonuje przeglàdu zawar-
toÊci baga˝y, sprawdzenia ∏adunków w portach i na
dworcach oraz w Êrodkach komunikacji lotniczej, dro-
gowej, kolejowej i wodnej w obecnoÊci posiadacza
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baga˝u lub ∏adunku albo przedstawiciela przewoênika,
spedytora lub agenta morskiego.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia na-
tychmiastowej obecnoÊci osób, o których mowa
w ust. 1, funkcjonariusz mo˝e przejrzeç zawartoÊç ba-
ga˝y lub sprawdziç ∏adunek bez ich obecnoÊci, je˝eli
z posiadanych informacji wynika, ˝e zw∏oka mo˝e spo-
wodowaç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, lub gdy istnieje uzasadniona obawa zniszcze-
nia bàdê utracenia rzeczy mogàcych stanowiç dowód
w sprawie albo podlegajàcych zaj´ciu w post´powa-
niu karnym.

§ 7. 1. Kontroli granicznej osób, w przypadku sto-
sowania stacjonarnych lub mobilnych Êrodków tech-
nicznych oraz psów s∏u˝bowych dokonuje si´ w spo-
sób niepowodujàcy zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
tych osób.

2. Przeglàdanie oraz sprawdzanie baga˝y, ∏adun-
ków i Êrodków transportu w przypadku stosowania
stacjonarnych lub mobilnych Êrodków technicznych
oraz psów s∏u˝bowych dokonuje si´ w sposób niepo-
wodujàcy ich uszkodzenia.

3. Sprawdzenia ∏adunku znajdujàcego si´ pod za-
mkni´ciem celnym dokonuje si´ w obecnoÊci funkcjo-
nariusza S∏u˝by Celnej.

4. Podczas dokonywania kontroli, o której mowa
w ust. 1, psa s∏u˝bowego prowadzi si´ na smyczy
i w kagaƒcu przy nodze. 

5. Podczas dokonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 2, psu s∏u˝bowemu mo˝na zdjàç kaganiec.

§ 8. 1. Funkcjonariusz w trakcie dokonywania kon-
troli granicznej wykonuje czynnoÊci zlecone przez sàd,
prokuratur´ oraz inne w∏aÊciwe organy paƒstwowe.

2. W uzasadnionych przypadkach, wymagajàcych
uzyskania dodatkowych informacji lub wykonania do-
datkowych czynnoÊci, kontroli granicznej w ruchu dro-
gowym mo˝na dokonaç poza pasem ruchu, tak aby
ruch innych pojazdów przekraczajàcych granic´ paƒ-
stwowà nie zosta∏ zak∏ócony.

§ 9. 1. Kontroli granicznej ˝o∏nierzy i funkcjonariu-
szy jednostek organizacyjnych Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Policji oraz Stra˝y Granicznej prze-
kraczajàcych granic´ paƒstwowà dokonuje si´ w spo-
sób uproszczony.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
ograniczona do odebrania listy ˝o∏nierzy lub funkcjo-
nariuszy, zawierajàcej nast´pujàce dane: imi´ i nazwi-
sko w pe∏nym brzmieniu, dat´ i miejsce urodzenia
oraz numery dokumentów uprawniajàcych do prze-
kroczenia granicy paƒstwowej, poÊwiadczonej przez
uprawniony organ wojskowy, Policji lub Stra˝y Gra-
nicznej.

§ 10. Mo˝na odstàpiç od kontroli granicznej lub
dokonaç jej w sposób ograniczony do przyj´cia zg∏o-

szenia zamiaru przekroczenia granicy paƒstwowej
przez:

1) za∏ogi statków Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ra-
townictwa i stra˝y po˝arnej, wychodzàce w morze
w zwiàzku z akcjà ratowniczà;

2) za∏ogi statków ratownictwa morskiego innych
paƒstw znajdujàce si´ w polskich portach, wycho-
dzàce w morze w zwiàzku z akcjà ratowniczà;

3) za∏ogi pojazdów, statków morskich i Êródlàdowych
oraz statków powietrznych s∏u˝b policyjnych
paƒstw sàsiednich uczestniczàcych w akcjach, któ-
rych celem jest ochrona ˝ycia lub zdrowia;

4) cz∏onków za∏óg i osoby podró˝ujàce morskimi
statkami handlowymi o polskiej przynale˝noÊci,
pasa˝erskimi i specjalnymi mi´dzy portami polski-
mi oraz po Morzu Ba∏tyckim bez zawijania do ob-
cych portów;

5) cz∏onków za∏óg i osób zatrudnionych przy budo-
wie lub remoncie statków przeprowadzanych
przez stocznie znajdujàce si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, odbywajàcych próbne rejsy
bez zawijania do obcych portów;

6) cz∏onków za∏óg i pasa˝erów statków obcych po-
dró˝ujàcych mi´dzy portami polskimi, w przypad-
ku gdy wobec osób tych zosta∏a dokonana kontro-
la graniczna przy wjeêdzie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

7) za∏ogi okr´tów wojennych i statków powietrznych
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

8) za∏ogi okr´tów wojennych i statków powietrznych
paƒstw obcych wykonujàcych zadania w ramach
wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzy-
narodowych i porozumieƒ.

§ 11. Kontroli granicznej poza kolejnoÊcià dokonu-
je si´ wobec:

1) cz∏onków grup ratowniczych i ekspertów, a tak˝e
ich wyposa˝enia i Êrodków pomocy,

2) cz∏onków za∏óg pojazdów stra˝y po˝arnej, sanitar-
nych oraz osób uczestniczàcych w akcjach ratow-
niczych,

3) autobusów w komunikacji mi´dzynarodowej do-
konujàcych regularnych przewozów osób,

4) Êrodków transportu przewo˝àcych ˝ywe zwierz´ta,
towary ∏atwo psujàce si´ lub niebezpieczne oraz
transportujàcych pomoc humanitarnà

— oraz w innych szczególnie uzasadnionych przy-
padkach.

§ 12. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia, doty-
czàce trybu dokonywania kontroli granicznej na grani-
cy zewn´trznej, o której mowa w art. 2 pkt 2 kodeksu
granicznego Schengen, stosuje si´ do kontroli na gra-
nicy wewn´trznej, o której mowa w art. 2 pkt 1 kodek-
su granicznego Schengen, do dnia okreÊlonego w de-
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cyzji Rady dotyczàcej pe∏nego stosowania dorobku
Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13. Do czasu zniesienia kontroli granicznej osób,
na podstawie decyzji Rady, o której mowa w § 12, kon-
troli granicznej osób podró˝ujàcych statkiem po-
wietrznym odbywajàcym lot:

1) z zagranicy, z mi´dzylàdowaniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie nast´puje
zmiana statku powietrznego i na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej nie dosiadajà si´ pasa˝ero-
wie odbywajàcy lot na odcinku krajowym, doko-
nuje si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
na lotnisku dla nich docelowym;

2) za granic´, z mi´dzylàdowaniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie nast´puje
zmiana statku powietrznego i na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej nie dosiadajà si´ pasa˝ero-
wie odbywajàcy lot wy∏àcznie na odcinku krajo-
wym, dokonuje si´ na lotnisku ich wyjazdu;

3) z zagranicy, którzy kontynuujà podró˝ na liniach
krajowych, dokonuje si´ na lotnisku làdowania
statku powietrznego z zagranicy;

4) za granic´, przesiadajàcych si´ z lotu na odcinku
krajowym na lot za granic´, dokonuje si´ na lotni-
sku, z którego statek powietrzny odlatuje za grani-
c´.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2006 r.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn

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

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokony-
wanej przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 96, poz. 862 i Nr 143, poz. 1203).


