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862
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:
Rozdzia∏ 1

cach oraz w Êrodkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej
— przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych
dalej „funkcjonariuszami”.
§ 2. 1. Kontrola graniczna osoby przekraczajàcej
granic´ paƒstwowà, zwanej dalej „osobà”, obejmuje:
1) sprawdzenie autentycznoÊci i wa˝noÊci dokumentu
uprawniajàcego do przekroczenia granicy paƒstwowej,
2) stwierdzenie to˝samoÊci na podstawie przedstawionego dokumentu uprawniajàcego do przekroczenia granicy paƒstwowej,

1) kontroli granicznej,

3) ustalenie, czy osoba nie jest poszukiwana lub
uprawnione organy nie zleci∏y wobec niej albo
Êrodka transportu, którym podró˝uje, wykonania
czynnoÊci okreÊlonych przepisami odr´bnymi,
a tak˝e wykonanie tych czynnoÊci,

2) kontroli osobistej oraz przeglàdania zawartoÊci baga˝y i sprawdzania ∏adunków w portach i na dwor-

4) ustalenie, czy osoba, Êrodek transportu, którym podró˝uje, oraz przedmioty przez nià przewo˝one nie

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb dokonywania:
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zagra˝ajà bezpieczeƒstwu paƒstwa, porzàdkowi
publicznemu lub zdrowiu publicznemu,
5) wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z gromadzeniem
danych z przeprowadzonej kontroli.
2. Kontrola graniczna cudzoziemców, poza zakresem, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ponadto:
1) sprawdzenie autentycznoÊci i wa˝noÊci wiz lub innych zezwoleƒ, je˝eli sà wymagane,
2) sprawdzenie spe∏nienia warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaganych na
podstawie odr´bnych przepisów,
3) ustalenie celu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) sprawdzenie, czy opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nast´puje przed up∏ywem okresu wa˝noÊci wizy lub terminu pobytu okreÊlonego
na podstawie przepisów odr´bnych.
3. Kontroli granicznej towarzyszy kontrola osobista, a tak˝e przeglàdanie zawartoÊci baga˝y, Êrodka
transportu oraz przewo˝onego ∏adunku, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przez osob´ przekraczajàcà granic´ czynu zabronionego pod
groêbà kary.
§ 3. 1. Kontrola graniczna osoby mo˝e byç ograniczona do czynnoÊci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 4.
2. Ograniczenia zakresu kontroli granicznej, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´, je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba podlegajàca kontroli
granicznej stanowi zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa
paƒstwa, porzàdku publicznego lub zdrowia publicznego.
§ 4. 1. Kontrol´ granicznà mo˝na uproÊciç lub dokonywaç jej wyrywkowo, w przypadku gdy w nast´pstwie wzrostu ruchu granicznego pomimo wykorzystania wszystkich mo˝liwoÊci organizacyjnych czas oczekiwania na przekroczenie granicy paƒstwowej nadmiernie wzrasta.
2. Uproszczenie kontroli, o którym mowa w ust. 1,
polega na ograniczeniu kontroli do zakresu okreÊlonego w § 3 ust. 1.
3. Wyrywkowe dokonywanie kontroli, o której mowa w ust. 1, polega na odstàpieniu od wykonywania
czynnoÊci okreÊlonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i ust. 3
w stosunku do osób, które w tym samym dniu wielokrotnie przekraczajà granic´ paƒstwowà.
4. Wyrywkowego dokonywania kontroli nie stosuje si´, je˝eli wobec osoby wielokrotnie przekraczajàcej
granic´ paƒstwowà uprawnione organy zleci∏y wykonanie czynnoÊci okreÊlonych odr´bnymi przepisami,
a tak˝e wówczas, gdy osoba ta jest poszukiwana listem
goƒczym.
§ 5. 1. Kontrola graniczna osób posiadajàcych paszporty dyplomatyczne lub paszporty zaopatrzone w wizy dyplomatyczne prowadzona jest z uwzgl´dnieniem
prawa mi´dzynarodowego, zawartych umów i zwyczajów mi´dzynarodowych.

Poz. 862

2. Kontrola graniczna wed∏ug zasad, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest wobec cz∏onków mi´dzynarodowych zespo∏ów inspekcyjnych przekraczajàcych granic´ paƒstwowà w zwiàzku z realizacjà zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych wynikajàcych z:
1) Traktatu o konwencjonalnych si∏ach zbrojnych
w Europie, podpisanego w Pary˝u dnia 19 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 73),
2) Traktatu o otwartych przestworzach, sporzàdzonego w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 103, poz. 1127),
3) Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji,
sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporzàdzonej w Pary˝u dnia
13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703)
— niezale˝nie od dokumentów uprawniajàcych te
osoby do przekroczenia granicy paƒstwowej.
§ 6. 1. Kontroli granicznej osób, towarów i Êrodków
transportu dokonuje si´, z zastrze˝eniem ust. 2, zgodnie z kolejnoÊcià zg∏aszania si´ do kontroli.
2. Stosownie do zasad wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà oraz
przyj´tych zwyczajów, kontroli granicznej dokonuje si´
poza kolejnoÊcià, w szczególnoÊci wobec:
1) b´dàcych w akcji pojazdów stra˝y po˝arnej, sanitarnych oraz osób uczestniczàcych w akcjach ratowniczych,
2) osób posiadajàcych paszporty dyplomatyczne lub
paszporty zaopatrzone w polskie wizy dyplomatyczne,
3) osób niepe∏nosprawnych z widocznym kalectwem,
w podesz∏ym wieku oraz osób z ma∏ym dzieckiem
na r´ku,
4) osób podró˝ujàcych regularnà mi´dzynarodowà
komunikacjà autobusowà,
5) pojazdów przewo˝àcych ˝ywe zwierz´ta, towary ∏atwo psujàce si´ lub niebezpieczne.
§ 7. 1. Przeprowadzanie kontroli granicznej mo˝e
byç potwierdzone przez odciÊni´cie stempla kontrolerskiego na dokumencie uprawniajàcym do przekroczenia granicy paƒstwowej.
2. Odcisk stempla kontrolerskiego, z zastrze˝eniem
ust. 3, zamieszcza si´:
1) na dokumentach podró˝y cudzoziemców,
2) na dokumentach obywateli Rzeczypospolitej Polskiej uprawniajàcych do przekroczenia granicy
paƒstwowej — na ich wniosek.
3. Nie zamieszcza si´ odcisku stempla kontrolerskiego na dokumentach uprawniajàcych do przekroczenia gracy paƒstwowej:
1) przedstawicieli paƒstw i organizacji mi´dzynarodowych, których przyjazd by∏ zg∏oszony drogà dyplomatycznà,
2) na dokumentach uprawniajàcych za∏ogi statków
morskich do przekroczenia granicy paƒstwowej, je-
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˝eli podczas pobytu statku w porcie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej schodzà na làd, bez
opuszczania miasta portowego.
§ 8. Stempel kontrolerski, o którym mowa w § 7
ust. 1, zawiera: litery PL, nazw´ przejÊcia granicznego,
dat´, numer oraz graficzne oznaczenie rodzaju ruchu
granicznego i jego kierunku.
§ 9. 1. Kontroli osobistej dokonuje si´ w szczególnoÊci, w przypadku:

Poz. 862

2. Podczas dokonywania kontroli, o której mowa
w ust. 1, psy s∏u˝bowe prowadzi si´ na smyczy i w kagaƒcu przy nodze. W innych przypadkach psu kaganiec
zdejmuje si´.
Rozdzia∏ 2
Tryb dokonywania kontroli granicznej
§ 13. 1. Kontroli granicznej w przejÊciach drogowych dokonuje si´ bezpoÊrednio na pasach ruchu:
1) w autobusie — osób podró˝ujàcych autobusami,

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

2) przy pojeêdzie — osób podró˝ujàcych pojazdami
innymi ni˝ autobus, bez koniecznoÊci opuszczania
go przez osoby podró˝ujàce,

2) doprowadzenia do pomieszczeƒ s∏u˝bowych osoby
uj´tej w zwiàzku z uzasadnionym podejrzeniem pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia,

3) przy stanowiskach kontroli na wyznaczonych pasach ruchu — osób przekraczajàcych granic´ pieszo.

3) ujawnienia rzeczy przy osobie, które mogà stanowiç zagro˝enie bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´dzynarodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ˝àdaç od
osób podró˝ujàcych pojazdem opuszczenia pojazdu.

2. Kontroli osobistej dokonuje si´ w wydzielonym
do tego celu osobnym pomieszczeniu, niedost´pnym
dla osób trzecich, oraz przez osoby tej samej p∏ci.
3. Przed przystàpieniem do kontroli osobistej
uprzedza si´ osob´, która ma byç poddana tej kontroli.
4. Osob´, która ma byç poddana kontroli osobistej,
powiadamia si´ o mo˝liwoÊci przeprowadzenia kontroli w obecnoÊci osoby trzeciej. Na ˝àdanie osoby
poddawanej kontroli osobistej kontroli tej dokonuje si´
w obecnoÊci osoby trzeciej.
§ 10. 1. Przed przystàpieniem do przejrzenia zawartoÊci baga˝y uprzedza si´ o tym osob´ przekraczajàcà
granic´ paƒstwowà.
2. Przejrzenia zwartoÊci baga˝y dokonuje si´
w obecnoÊci osoby, o której mowa w ust. 1.
§ 11. 1. Sprawdzenia ∏adunku przemieszczanego
lub przeznaczonego do przemieszczenia przez granic´
paƒstwowà mo˝na dokonaç w miejscu jego sk∏adowania, a tak˝e podczas jego za∏adowania, roz∏adowania
lub prze∏adowania oraz w Êrodku transportowym.
2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonuje
si´ w obecnoÊci w∏aÊciciela, przewoênika lub spedytora.
3. Sprawdzenia ∏adunku znajdujàcego si´ pod zamkni´ciem celnym dokonuje si´ w obecnoÊci funkcjonariusza urz´du celnego.
4. Sprawdzenia ∏adunku, o którym mowa w ust. 1,
przy u˝yciu Êrodków technicznych oraz psów s∏u˝bowych dokonuje si´ w sposób niepowodujàcy jego
uszkodzenia.
§ 12. 1. Kontroli granicznej w stosunku do osób
z zastosowaniem Êrodków technicznych oraz psów
s∏u˝bowych dokonuje si´ w sposób niepowodujàcy zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia tych osób.

3. Kontroli, podczas której wykonuje si´ czynnoÊci,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, dokonuje si´
w miar´ mo˝liwoÊci poza pasem ruchu, tak aby ruch innych pojazdów przekraczajàcych granic´ paƒstwowà
nie zosta∏ zak∏ócony.
§ 14. 1. Kontroli granicznej w przejÊciach kolejowych dokonuje si´ w czasie postoju pociàgu na stacji
kolejowej lub w czasie jazdy pociàgu na wyznaczonych
odcinkach linii kolejowych.
2. Dokonywanie kontroli granicznej w czasie jazdy
pociàgu mo˝e byç uzale˝nione od rozdzielenia osób
podró˝ujàcych w komunikacji mi´dzynarodowej od
osób podró˝ujàcych w komunikacji krajowej.
§ 15. 1. Kontroli granicznej osób:
1) w przejÊciach lotniczych portu lotniczego dokonuje
si´ na wyznaczonych i odpowiednio oznaczonych
pasach ruchu. W uzasadnionych przypadkach mo˝e ona byç dokonana na pok∏adzie statku powietrznego albo przy zejÊciu lub wejÊciu na jego pok∏ad,
2) podró˝ujàcych statkiem powietrznym odbywajàcych lot:
a) z zagranicy, z mi´dzylàdowaniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie nast´puje
zmiana statku powietrznego i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dosiadajà si´ inni pasa˝erowie, dokonuje si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na lotnisku dla nich docelowym,
b) za granic´, z mi´dzylàdowaniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie nast´puje
zmiana statku powietrznego i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dosiadajà si´ inni pasa˝erowie, dokonuje si´ na lotnisku ich wyjazdu,
c) z zagranicy, które kontynuujà podró˝ na liniach
krajowych, dokonuje si´ na lotnisku làdowania
statku powietrznego z zagranicy,
d) i przesiadajàcych si´ z lotu na linii krajowej na lot
za granic´ dokonuje si´ na lotnisku, z którego
statek powietrzny odlatuje za granic´,
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3) podró˝ujàcych tranzytem lotniczym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniajàcych statek powietrzny, dokonuje si´ tylko w przypadku
opuszczenia strefy tranzytowej portu lotniczego.

§ 21. 1. Kontroli graniczne osób przekraczajàcych
granic´ paƒstwowà jednostkami ˝eglugi Êródlàdowej
oraz cz∏onków ich za∏óg dokonuje si´ w rzecznych
przejÊciach granicznych na pok∏adzie tych jednostek.

2. W miar´ mo˝liwoÊci kontroli osób legitymujàcych si´ paszportami dyplomatycznymi lub posiadajàcych polskie wizy dyplomatyczne i cz∏onków za∏óg statków powietrznych nale˝y dokonywaç na wydzielonych
stanowiskach w porcie lotniczym.

2. Kontrola graniczna osób, o których mowa
w ust. 1, mo˝e byç dokonywana:

§ 16. 1. Kontroli granicznej osób podró˝ujàcych
statkami morskimi oraz cz∏onków za∏óg tych statków
dokonuje si´ w wyznaczonych pomieszczeniach morskiego przejÊcia granicznego.

2) na postoju w nurcie rzeki lub kana∏u, na pok∏adzie
jednostki,

2. Kontroli granicznej osób , o których mowa
w ust. 1, mo˝na dokonaç tak˝e na pok∏adzie statku morskiego podczas zawijania do portu lub w czasie rejsu.
§ 17. Kontrola graniczna za∏óg i pasa˝erów statków
morskich, poza zakresem, o którym mowa w § 2, obejmuje w szczególnoÊci:
1) odebranie listy za∏ogi i listy pasa˝erów, przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) porównanie listy za∏ogi i listy pasa˝erów ze stanem
faktycznym za∏ogi i pasa˝erów, przy wyjeêdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) odebranie od kapitana statku polskiego zg∏oszenia
wyjÊcia, przy wyjeêdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i zg∏oszenia wejÊcia, przy wjeêdzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 18. 1. Kontroli granicznej pasa˝erów promów
morskich dokonuje si´ wed∏ug zasad, o których mowa
w § 13, przy czym podró˝ujàcy autobusami podczas
kontroli powinni opuÊciç autobus.
2. Kontroli granicznej cz∏onków za∏óg promów
morskich dokonuje si´ wed∏ug zasad, o których mowa
w § 17.
§ 19. 1. Kontroli granicznej za∏óg jednostek rybackich dokonuje si´ wed∏ug zasad, o których mowa
w § 17.
2. Od polskich jednostek rybackich nie wymaga si´
zg∏oszenia wyjÊcia przy wyjeêdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zg∏oszenia wejÊcia przy wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kontrola graniczna za∏óg polskich jednostek rybackich przekraczajàcych granic´ paƒstwowà, w przypadku gdy jednostki te nie zawijajà do obcych portów
lub nie wyp∏ywajà poza polskà wy∏àcznà stref´ ekonomicznà, mo˝e byç dokonywana wyrywkowo.
§ 20. 1. Kontroli granicznej osób przekraczajàcych
granic´ paƒstwowà jednostkami sportowo-˝eglarskimi oraz cz∏onków za∏óg tych jednostek dokonuje si´
w sposób okreÊlony w § 2.
2. Kontrola graniczna osób, o których mowa
w ust. 1, przekraczajàcych granic´ paƒstwowà jednostkami sportowo-˝eglarskimi odbywajàcymi rejsy po
Morzu Ba∏tyckim bez zawijania do portów obcych mo˝e byç dokonana wyrywkowo.

1) na postoju, w wyznaczonym miejscu przystani
rzecznej lub portu rzecznego, w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach,

3) w czasie rejsu na okreÊlonym odcinku Êródlàdowej
drogi wodnej.
3. Kontroli granicznej osób, o których mowa
w ust. 1, dokonuje si´ w sposób okreÊlony w § 17 z zastrze˝eniem, o którym mowa w ust. 4.
4. Od kapitana statku ˝eglugi Êródlàdowej nie wymaga si´ listy za∏ogi i listy pasa˝erów.
§ 22. 1. Kontroli granicznej ˝o∏nierzy jednostek wojskowych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przekraczajàcych granic´ paƒstwowà dokonuje si´ w sposób uproszczony.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç ograniczona do odebrania listy ˝o∏nierzy zawierajàcej dane
personalne oraz numery dokumentów uprawniajàcych
do przekroczenia granicy paƒstwowej, poÊwiadczonej
przez uprawniony organ wojskowy.
§ 23. Mo˝na odstàpiç od kontroli granicznej lub dokonaç jej w sposób ograniczony do przyj´cia zg∏oszenia zamiaru przekroczenia granicy paƒstwowej przez:
1) za∏ogi statków Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ratownictwa Okr´towego i Paƒstwowej 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, wychodzàce w morze w zwiàzku z akcjà ratowniczà,
3) za∏ogi pojazdów i statków powietrznych s∏u˝b policyjnych paƒstw sàsiednich uczestniczàcych w akcjach, których celem jest ochrona ˝ycia lub zdrowia,
4) cz∏onków za∏óg i osoby podró˝ujàce polskimi statkami handlowymi, pasa˝erskimi i specjalnymi mi´dzy portami polskimi oraz po Morzu Ba∏tyckim bez
zawijania do obcych portów,
5) cz∏onków za∏óg statków budowanych lub remontowanych w stoczniach znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywajàcych
próbne rejsy bez zawijania do obcych portów,
6) cz∏onków za∏óg i pasa˝erów statków obcych podró˝ujàcych mi´dzy portami polskimi, w przypadku
gdy wobec osób tych zosta∏a dokonana kontrola
graniczna przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) za∏ogi okr´tów wojennych i statków powietrznych
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
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8) za∏ogi okr´tów wojennych i statków powietrznych
paƒstw obcych wykonujàcych zadania w ramach
wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych i porozumieƒ.
Rozdzia∏ 3
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 24. 1. Przepis § 8 stosuje si´ od dnia zwiàzania
Rzeczypospolitej Polskiej Uk∏adem z dnia 14 czerwca
1985 r., zawartym w Schengen pomi´dzy rzàdami
paƒstw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczàcym
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

Poz. 862

2. Do dnia zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej
Uk∏adem, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ stempel
kontrolerski, który zawiera litery: SGRP, oznaczenie rodzaju przejÊcia granicznego, miejsce i dat´ przekroczenia granicy oraz numer.
§ 25. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.
§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

