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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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 238, poz. 1729) po
§ 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. PoÊwiadczenie przez funkcjonariusza daty
i miejsca przekroczenia granicy zewn´trznej
jednego z Paƒstw Cz∏onkowskich stosujà-
cych w ca∏oÊci dorobek Schengen, w przy-
padku okreÊlonym w art. 11 ust. 2 kodeksu

granicznego Schengen, polega na odciÊni´-
ciu w dokumencie podró˝y piecz´ci zawie-
rajàcej w szczególnoÊci nast´pujàce ele-
menty: 

1) dat´ i miejsce przekroczenia przez oby-
watela paƒstwa trzeciego granicy ze-
wn´trznej jednego z Paƒstw Cz∏onkow-
skich stosujàcych w ca∏oÊci dorobek
Schengen;

2) dat´ i miejsce dokonania poÊwiadczenia;

3) podpis funkcjonariusza dokonujàcego
poÊwiadczenia.

2. Zamieszczenie poÊwiadczenia oraz wy-
danie formularza okreÊlonego w za∏àcz-
niku VIII kodeksu granicznego Schengen
odnotowuje si´ ka˝dorazowo w dokumen-
tacji s∏u˝bowej.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) 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, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216,
poz. 1367.


