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Na podstawie art. 24j ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb post´powania po
zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma∏ego ruchu
granicznego, zwanego dalej „zezwoleniem”, oraz
wzór zaÊwiadczenia o zatrzymaniu zezwolenia. 

§ 2. 1. Komendant placówki Stra˝y Granicznej po
zatrzymaniu zezwolenia, wydaje zaÊwiadczenie o za-
trzymaniu zezwolenia, zwane dalej „zaÊwiadcze-
niem”.

2. ZaÊwiadczenie sporzàdza si´ w 3 egzempla-
rzach, przy czym:

1) pierwszy egzemplarz — otrzymuje cudzoziemiec,
któremu zatrzymano zezwolenie;

2) drugi egzemplarz — do∏àcza si´ do zatrzymanego
zezwolenia;

3) trzeci egzemplarz — pozostaje w dokumentacji or-
ganu zatrzymujàcego zezwolenie.

3. Odbiór zaÊwiadczenia powinien byç potwier-
dzony na wszystkich egzemplarzach w∏asnor´cznym
podpisem cudzoziemca, któremu zatrzymano zezwo-
lenie.

4. W przypadku gdy cudzoziemiec odmówi przyj´-
cia zaÊwiadczenia lub z∏o˝enia podpisu potwierdzajà-
cego odbiór zaÊwiadczenia, okolicznoÊç t´ odnotowu-
je funkcjonariusz organu zatrzymujàcego zezwolenie
na trzecim egzemplarzu zaÊwiadczenia.

5. Wzór zaÊwiadczenia stanowi za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. 1. Komendant placówki Stra˝y Granicznej nie-
zw∏ocznie przekazuje zezwolenie, za poÊrednictwem
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych. 

2. Przekazanie zezwolenia odbywa si´ przesy∏kà
poleconà za potwierdzeniem odbioru albo poprzez
dor´czenie przez funkcjonariusza Stra˝y Granicznej
lub inne upowa˝nione osoby lub organy.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

1612

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie trybu post´powania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie
granicy w ramach ma∏ego ruchu granicznego

———————
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∏o-
wego 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 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia  22 grudnia 2008 r. (poz. 1612)

WZÓR

......................... ....................
(miejscowoÊç) (data)

KOMENDANT 
PLACÓWKI STRA˚Y GRANICZNEJ

w ...................

ZAÂWIADCZENIE O ZATRZYMANIU ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY 
W MA¸YM RUCHU GRANICZNYM

ZaÊwiadcza si´, ˝e w dniu ...................................., na podstawie art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póên. zm.) zatrzymano zezwolenie na przekraczanie
granicy w ramach ma∏ego ruchu granicznego 

nr .......................... wydane przez ..................................................................................................................................
(nazwa organu, który wyda∏ zezwolenie)

Panu/i/ .............................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

obywatelowi/ce/ .............................................................................................................................................................
(nazwa paƒstwa)

urodzonemu/nej/ ............................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

legitymujàcemu/cej/ si´ .................................................................................................................................................
(nazwa dokumentu to˝samoÊci)

seria i numer ........................................ wydanym przez ..............................................................................................
(nazwa organu)

w dniu .................................................................. wa˝nym do dnia .............................................................................

..............................................................
(podpis osoby otrzymujàcej zaÊwiadczenie)

Komendant
Placówki Stra˝y Granicznej

w ......................




