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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 sierpnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu zadaƒ i zasad organizacji policji sàdowej

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57,
poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
zadaƒ i zasady organizacji policji sàdowej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) sàdach — nale˝y przez to rozumieç sàdy po-
wszechne, wojewódzkie sàdy administracyjne,
Naczelny Sàd Administracyjny i Sàd Najwy˝szy,
z wy∏àczeniem Izby Wojskowej tego Sàdu;

2) prokuraturach — nale˝y przez to rozumieç po-
wszechne jednostki organizacyjne prokuratury;

3) s´dziach — nale˝y przez to rozumieç s´dziów i ase-
sorów, a tak˝e ∏awników w sàdach powszechnych.

§ 3. Do szczegó∏owego zakresu zadaƒ policji sàdo-
wej nale˝y:

1) ochrona bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w budynkach sàdów oraz prokuratur;

2) ochrona ˝ycia i zdrowia s´dziów, prokuratorów
oraz innych osób, w zwiàzku z wykonywaniem
przez nich czynnoÊci wynikajàcych z realizacji za-
daƒ wymiaru sprawiedliwoÊci;

3) wykonywanie czynnoÊci procesowych zlecanych
przez sàd lub prokuratora;

4) wykonywanie zarzàdzeƒ porzàdkowych sàdu, wy-
dawanych w celu uniemo˝liwienia zachowania
zak∏ócajàcego porzàdek rozprawy lub godzàcego
w powag´ sàdu;

5) konwojowanie i doprowadzanie osób na polece-
nie sàdu, prokuratora i w∏aÊciwego komendanta
Policji;

———————
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 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



6) ochrona pomieszczeƒ dla osób konwojowanych
lub doprowadzonych do czynnoÊci procesowych,
usytuowanych w sàdach i prokuraturach, w celu
uniemo˝liwienia samowolnego oddalenia si´ osób
tam umieszczonych, bezprawnego wtargni´cia
osób postronnych oraz zapobie˝enia innym zda-
rzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego albo zagra˝ajà-
cym uszkodzeniem lub utratà chronionego mienia.

§ 4. 1. Policja sàdowa jest usytuowana w struktu-
rze organizacyjnej komend wojewódzkich Policji i Ko-
mendzie Sto∏ecznej Policji.

2. Komórki organizacyjne policji sàdowej mogà
byç tworzone dla kilku sàdów lub prokuratur, je˝eli
jest to uzasadnione ich usytuowaniem i potrzebà za-
pewnienia efektywnoÊci dzia∏ania.

3. Komendanci wojewódzcy Policji lub Komendant
Sto∏eczny Policji, w porozumieniu z w∏aÊciwymi preze-
sami sàdów i prokuratorami, o których mowa w § 5
ust. 2, ustalà zasi´g terytorialny oraz siedziby komórek
organizacyjnych policji sàdowej.

§ 5. 1. Policja sàdowa przy wykonywaniu zadaƒ
wspó∏dzia∏a z:

1) pracownikami sàdów i prokuratur;

2) S∏u˝bà Wi´ziennà;

3) specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochron-
nymi realizujàcymi fizycznà i technicznà ochron´
budynków, w których mieszczà si´ sàdy i prokura-
tury.

2. Sposób wspó∏dzia∏ania w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊla porozumienie zawarte
pomi´dzy w∏aÊciwym komendantem wojewódzkim
Policji lub Komendantem Sto∏ecznym Policji a preze-

sem sàdu okr´gowego (apelacyjnego), wojewódzkie-
go sàdu administracyjnego lub prokuratorem okr´-
gowym (apelacyjnym), a w odniesieniu do Sàdu Naj-
wy˝szego i Naczelnego Sàdu Administracyjnego —
z Pierwszym Prezesem Sàdu Najwy˝szego lub Preze-
sem Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

§ 6. Prezesi sàdów okr´gowych (apelacyjnych),
wojewódzkich sàdów administracyjnych i prokurato-
rzy okr´gowi (apelacyjni) kierujà do w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta
Sto∏ecznego Policji wnioski i opinie dotyczàce:

1) zagro˝eƒ dla ˝ycia i zdrowia osób lub bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego w sàdach i prokuratu-
rach;

2) wykonywania zadaƒ policji sàdowej, o których
mowa w § 3;

3) realizacji wspó∏dzia∏ania, o którym mowa w § 5.

§ 7. 1. Pomieszczenia policji sàdowej znajdujà si´
w budynkach sàdów, prokuratur lub w budynkach jed-
nostek organizacyjnych Policji.

2. Koszty zwiàzane z utrzymaniem oraz wyposa˝e-
niem pomieszczeƒ policji sàdowej znajdujàcych si´
w budynkach sàdów lub prokuratur ponosi w∏aÊciwy
sàd lub w∏aÊciwa prokuratura.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu zadaƒ i zasad orga-
nizacji policji sàdowej (Dz. U. Nr 12, poz. 106).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. J. Zieliƒski
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