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Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190 oraz
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada gminy tworzy stra˝ po zasi´gni´ciu opi-
nii w∏aÊciwego terytorialnie komendanta wo-
jewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji, o czym za-
wiadamia wojewod´. W przypadku nieotrzy-
mania opinii, rada gminy mo˝e utworzyç stra˝
po up∏ywie 14 dni od dnia przedstawienia
wniosku o wydanie opinii.”;

2) art. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„Art. 3. 1. Gminy sàsiadujàce na obszarze jedne-
go województwa mogà zawrzeç, po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwego terytorial-
nie komendanta wojewódzkiego (Sto-
∏ecznego) Policji, porozumienie o utwo-
rzeniu wspólnej stra˝y. W przypadku
nieotrzymania opinii gminy sàsiadujàce
na obszarze jednego województwa mo-
gà zawrzeç porozumienie o utworzeniu
wspólnej stra˝y po up∏ywie 14 dni od
dnia przedstawienia wniosku o wydanie
opinii.

2. Porozumienie okreÊla w szczególnoÊci:

1) zasi´g terytorialny dzia∏ania wspólnej
stra˝y,

2) sposób finansowania wspólnej stra-
˝y,

3) rad´ gminy, która nada regulamin
wspólnej stra˝y i mo˝e jà rozwiàzaç,

4) wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta), któremu wspólna stra˝ b´dzie
podlegaç.

Art. 4. Rada gminy mo˝e rozwiàzaç stra˝ po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego (Sto∏eczne-
go) Policji, o czym zawiadamia wojewod´.
W przypadku nieotrzymania opinii, rada
gminy mo˝e rozwiàzaç stra˝ po up∏ywie
14 dni od dnia przedstawienia wniosku
o wydanie opinii.

Art. 5. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem stra-
˝y sà pokrywane z bud˝etu gminy.”;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada gminy mo˝e postanowiç o umiejscowie-
niu stra˝y w strukturze urz´du gminy. W takim
przypadku szczegó∏owà struktur´ organizacyj-
nà stra˝y okreÊla regulamin stra˝y nadawany
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta).”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stra˝à kieruje komendant, zatrudniany na pod-
stawie umowy o prac´ przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwego terytorialnie komendanta woje-
wódzkiego (Sto∏ecznego) Policji. W przypadku
nieotrzymania opinii wójt, burmistrz (prezy-
dent miasta) mo˝e zatrudniç komendanta po
up∏ywie 14 dni od dnia przedstawienia wnios-
ku o wydanie opinii.”;

5) w art. 8 uchyla si´ ust. 1;

6) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. W stra˝y ustanawia si´ stanowiska stra˝-
nicze:

1) aplikanta,

2) m∏odszego stra˝nika,

3) stra˝nika,

4) starszego stra˝nika,

5) m∏odszego specjalisty,

6) specjalisty,

7) starszego specjalisty,

8) m∏odszego inspektora,

9) inspektora,

10) starszego inspektora,

11) zast´pcy kierownika,

12) kierownika,

13) zast´pcy naczelnika,

14) naczelnika,

15) zast´pcy komendanta,

16) komendanta.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià stra˝y spra-
wuje wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta).

2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià stra˝y w za-
kresie:

1) wykonywania uprawnieƒ, o których
mowa w art. 12,

2) u˝ycia broni palnej bojowej oraz
Êrodków przymusu bezpoÊredniego,

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a
ust. 1

— sprawuje wojewoda przy pomocy
komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecz-
nego) Policji dzia∏ajàcego w jego imie-
niu.
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3. Wojewoda sprawuje nadzór przez:

1) okresowe lub doraêne kontrole, obej-
mujàce ca∏okszta∏t lub cz´Êç spraw
poddanych nadzorowi,

2) wydawanie zaleceƒ pokontrolnych
oraz kontrol´ prawid∏owoÊci i termi-
nowoÊci ich realizacji,

3) podejmowanie innych czynnoÊci
zmierzajàcych do usuni´cia stwier-
dzonych uchybieƒ i zapobie˝enia ich
powstawaniu.

4. W zwiàzku z wykonywaniem swoich za-
daƒ stra˝ wspó∏pracuje z Policjà. W tym
celu wójt, burmistrz (prezydent miasta)
mo˝e zawieraç z w∏aÊciwym terytorial-
nie komendantem Policji porozumienie
o wspó∏pracy stra˝y i Policji.

5. Wspó∏praca Policji i stra˝y polega
w szczególnoÊci na: 

1) sta∏ej wymianie informacji o zagro˝e-
niach wyst´pujàcych na okreÊlonym
terenie w zakresie bezpieczeƒstwa
ludzi i mienia, spokoju i porzàdku
publicznego,

2) zorganizowaniu systemu ∏àcznoÊci
Policji i stra˝y, uwzgl´dniajàcego lo-
kalne potrzeby i mo˝liwoÊci oraz za-
pewniajàcego utrzymanie sta∏ej ∏àcz-
noÊci mi´dzy jednostkami Policji
i stra˝y,

3) koordynowaniu rozmieszczenia s∏u˝b
policyjnych i stra˝y, z uwzgl´dnie-
niem zagro˝eƒ wyst´pujàcych na da-
nym terenie,

4) wspólnym prowadzeniu dzia∏aƒ po-
rzàdkowych w celu zapewnienia spo-
koju i porzàdku w miejscach zgroma-
dzeƒ, imprez artystycznych, rozryw-
kowych i sportowych, a tak˝e w in-
nych miejscach publicznych,

5) organizowaniu wspólnych szkoleƒ
oraz çwiczeƒ policjantów i stra˝ni-
ków gminnych (miejskich),

6) wymianie informacji w zakresie ob-
serwowania i rejestrowania przy u˝y-
ciu Êrodków technicznych obrazu
zdarzeƒ w miejscach publicznych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb sprawowania nadzoru nad dzia∏al-
noÊcià stra˝y przez w∏aÊciwego teryto-
rialnie wojewod´ przy pomocy komen-
danta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Po-
licji, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
zgodnej z prawem realizacji zadaƒ stra˝y.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
formy wspó∏pracy stra˝y z Policjà oraz
sposób informowania wojewody o tej
wspó∏pracy, kierujàc si´ potrzebà zapew-
nienia skutecznoÊci tej wspó∏pracy.”;

8) w art. 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stra˝ prowadzi ewidencj´:

1) etatów,

2) wyposa˝enia, w tym Êrodków przymusu
bezpoÊredniego, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 2—7, broni palnej bojowej, urzà-
dzeƒ samoczynnie ujawniajàcych i rejestru-
jàcych naruszenia przepisów ruchu drogo-
wego, Êrodków technicznych s∏u˝àcych do
obserwowania i rejestrowania obrazu zda-
rzeƒ w miejscach publicznych, pojazdów,

3) wyników dzia∏aƒ stra˝y.”;

9) art. 9b otrzymuje brzmienie:

„Art. 9b. 1. Komendanci stra˝y przekazujà w∏aÊci-
wemu terytorialnie komendantowi
wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu) Policji
do dnia 31 stycznia ka˝dego roku in-
formacje o danych zawartych w ewi-
dencji, o której mowa w art. 9a ust. 1.
Zbiorcze informacje z obszaru woje-
wództwa komendant wojewódzki (Sto-
∏eczny) Policji sk∏ada do koƒca lutego
ka˝dego roku wojewodzie.

2. Wojewoda, do dnia 15 marca ka˝dego
roku, przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych otrzyma-
ne informacje z obszaru województwa
o danych zawartych w ewidencjach,
o których mowa w art. 9a ust. 1.”;

10) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonujà
pracownicy stra˝y, zwani dalej „stra˝nikami”,
po ukoƒczeniu z wynikiem pozytywnym szkole-
nia podstawowego, o którym mowa w art. 25.”;

11) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Do zadaƒ stra˝y nale˝y w szczególno-
Êci:

1) ochrona spokoju i porzàdku w miej-
scach publicznych,

2) czuwanie nad porzàdkiem i kontrola
ruchu drogowego — w zakresie
okreÊlonym w przepisach o ruchu
drogowym,

3) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi pod-
miotami w zakresie ratowania ˝ycia
i zdrowia obywateli, pomocy w usu-
waniu awarii technicznych i skut-
ków kl´sk ˝ywio∏owych oraz innych
miejscowych zagro˝eƒ,

4) zabezpieczenie miejsca przest´p-
stwa, katastrofy lub innego podob-
nego zdarzenia albo miejsc zagro˝o-
nych takim zdarzeniem przed dost´-
pem osób postronnych lub zniszcze-
niem Êladów i dowodów, do mo-
mentu przybycia w∏aÊciwych s∏u˝b,
a tak˝e ustalenie, w miar´ mo˝liwo-
Êci, Êwiadków zdarzenia,
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5) ochrona obiektów komunalnych
i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej,

6) wspó∏dzia∏anie z organizatorami
i innymi s∏u˝bami w ochronie po-
rzàdku podczas zgromadzeƒ i im-
prez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeêwych
do izby wytrzeêwieƒ lub miejsca ich
zamieszkania, je˝eli osoby te zacho-
waniem swoim dajà powód do
zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdujà si´ w okolicznoÊciach za-
gra˝ajàcych ich ˝yciu lub zdrowiu
albo zagra˝ajà ˝yciu i zdrowiu in-
nych osób,

8) informowanie spo∏ecznoÊci lokalnej
o stanie i rodzajach zagro˝eƒ, 
a tak˝e inicjowanie i uczestnictwo
w dzia∏aniach majàcych na celu za-
pobieganie pope∏nianiu prze-
st´pstw i wykroczeƒ oraz zjawiskom
kryminogennym i wspó∏dzia∏anie
w tym zakresie z organami paƒ-
stwowymi, samorzàdowymi i orga-
nizacjami spo∏ecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przed-
miotów wartoÊciowych lub wartoÊci
pieni´˝nych dla potrzeb gminy.

2. W zwiàzku z realizowanymi zadaniami
okreÊlonymi w ust. 1 i art. 10, stra˝y
przys∏uguje prawo do obserwowania
i rejestrowania przy u˝yciu Êrodków
technicznych obrazu zdarzeƒ w miej-
scach publicznych w przypadku, gdy
czynnoÊci te sà niezb´dne do wykony-
wania zadaƒ oraz w celu: 

1) utrwalania dowodów pope∏nienia
przest´pstwa lub wykroczenia,

2) przeciwdzia∏ania przypadkom naru-
szania spokoju i porzàdku w miej-
scach publicznych,

3) ochrony obiektów komunalnych
i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
skutecznoÊci obserwowania i rejestro-
wania przy u˝yciu Êrodków technicz-
nych obrazu zdarzeƒ w miejscach 
publicznych, a tak˝e potrzeb´ respek-
towania godnoÊci ludzkiej oraz prze-
strzegania i ochrony praw cz∏owieka.”;

12) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielania pouczeƒ, zwracania uwagi,
ostrzegania lub stosowania innych Êrod-
ków oddzia∏ywania wychowawczego,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dokonywania kontroli osobistej, prze-
glàdania zawartoÊci podr´cznych baga-
˝y osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego
podejrzenia pope∏nienia czynu zabro-
nionego pod groêbà kary, 

b) w zwiàzku z wykonywaniem czynno-
Êci okreÊlonych w ust. 1 pkt 3,

c) w zwiàzku z wykonywaniem czynno-
Êci okreÊlonych w art. 11 pkt 7, jeÊli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e
osoba, wobec której czynnoÊci te sà
podejmowane, posiada przy sobie
niebezpieczne przedmioty dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego.”

— uchyla si´ pkt 10,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Stra˝ w toku wykonywania czynnoÊci,

o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma
obowiàzek respektowania godnoÊci ludz-
kiej oraz przestrzegania i ochrony praw
cz∏owieka. CzynnoÊci te powinny byç wy-
konywane w sposób mo˝liwie najmniej na-
ruszajàcy dobra osobiste osoby, wobec
której zostajà podj´te.

1b. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, na
wniosek osoby kontrolowanej, sporzàdza
si´ protokó∏.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i sposób wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2—3a,
pkt 8 i 9, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnie-
nia skutecznoÊci podejmowanych przez
stra˝nika czynnoÊci, a tak˝e potrzeb´ respek-
towania godnoÊci ludzkiej oraz przestrzega-
nia i ochrony praw cz∏owieka.”;

13) po art. 12 dodaje si´ art. 12a i 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Komendant stra˝y w przypadku, gdy

istnieje potrzeba wykonania czynno-
Êci w ramach prowadzonych czynno-
Êci wyjaÊniajàcych w sprawach o wy-
kroczenia poza obszarem jego dzia∏a-
nia, ma prawo wnosiç o udzielenie
niezb´dnej pomocy w tym zakresie
od komendanta stra˝y w∏aÊciwej dla
miejsca wykonania czynnoÊci.

2. Komendant stra˝y mo˝e wykonaç
czynnoÊci zlecone w ramach pomocy,
o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy na danym terenie
nie funkcjonuje stra˝, komendant
stra˝y, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
zwróciç si´ o przeprowadzenie po-
szczególnych czynnoÊci dowodowych
w ramach prowadzonych czynnoÊci
wyjaÊniajàcych w sprawach o wykro-
czenia do organu Policji w∏aÊciwego
dla miejsca wykonania czynnoÊci.

Art. 12b. Dzieƒ 29 sierpnia ustanawia si´ Dniem
Stra˝y Gminnej.”;



Dziennik Ustaw Nr 97 — 7228 — Poz. 803

14) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Stra˝nik mo˝e stosowaç Êrodki przy-
musu bezpoÊredniego wobec osób
uniemo˝liwiajàcych wykonanie przez
niego zadaƒ okreÊlonych w ustawie.

2. Ârodkami przymusu bezpoÊredniego
sà:

1) si∏a fizyczna w postaci chwytów
obezw∏adniajàcych oraz podobnych
technik obrony,

2) kajdanki,

3) pa∏ki obronne wielofunkcyjne,

4) psy i konie s∏u˝bowe,

5) przedmioty przeznaczone do obez-
w∏adniania osób za pomocà energii
elektrycznej, na które jest wymaga-
ne pozwolenie na broƒ w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 21 ma-
ja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z póên.
zm.1)),

6) przedmioty przeznaczone do obez-
w∏adniania osób za pomocà energii
elektrycznej, na które nie jest wyma-
gane pozwolenie na broƒ w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

7) r´czne miotacze gazu.”;

15) po art. 14 dodaje si´ art. 14a—14h w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Si∏´ fizycznà w postaci chwytów
obezw∏adniajàcych oraz podobnych
technik obrony mo˝na stosowaç
w celu odparcia czynnej napaÊci lub
zmuszenia do wykonania polecenia
albo uj´cia osoby.

2. U˝ywajàc si∏y fizycznej, nie zadaje si´
uderzeƒ, chyba ˝e dzia∏a si´ w:

1) obronie koniecznej,

2) celu odparcia bezpoÊredniego,
bezprawnego zamachu na ˝ycie,
zdrowie lub mienie.

Art. 14b. 1. Kajdanki mo˝na stosowaç wobec
osób uj´tych oraz podczas wykony-
wania zadaƒ, o których mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 7 w celu:
1) udaremnienia ucieczki osoby uj´-

tej lub osoby mogàcej stwarzaç
swym zachowaniem zagro˝enie
dla ˝ycia, zdrowia lub mienia,

2) zapobie˝enia czynnej napaÊci lub
czynnemu oporowi.

2. Kajdanki zak∏ada si´ na r´ce trzyma-
ne z przodu, a osobom zachowujà-
cym si´ agresywnie na r´ce trzymane
z ty∏u.

3. Kajdanki zak∏ada si´ tak, aby nie ta-
mowa∏y obiegu krwi.

4. Nie stosuje si´ kajdanek wobec osób,
które nie ukoƒczy∏y 17 lat, z wyjàt-
kiem nieletnich w wieku powy˝ej
15 lat podejrzanych o pope∏nienie
czynu zabronionego wymienionego
w art. 10 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.2)).

Art. 14c. 1. Pa∏ka obronna wielofunkcyjna mo˝e
byç stosowana w przypadku:

1) odpierania czynnej napaÊci,

2) pokonywania czynnego i biernego
oporu,

3) przeciwdzia∏ania niszczeniu lub
kradzie˝y mienia.

2. Nie zadaje si´:

1) uderzeƒ i pchni´ç pa∏kà obronnà
wielofunkcyjnà w g∏ow´, szyj´,
brzuch i nieumi´Ênione oraz szcze-
gólnie wra˝liwe cz´Êci cia∏a, a tak-
˝e nie stosuje si´ na te cz´Êci cia∏a
blokady i nie zak∏ada si´ dêwigni,

2) uderzeƒ r´kojeÊcià pa∏ki obronnej
wielofunkcyjnej,

3) uderzeƒ i pchni´ç pa∏kà obronnà
wielofunkcyjnà wobec osób, któ-
rym za∏o˝ono kajdanki, które sta-
wiajà bierny opór lub wobec osób,
które obezw∏adniono paralizato-
rem elektrycznym.

3. Wolno zadawaç uderzenia pa∏kà
obronnà wielofunkcyjnà we wszyst-
kie cz´Êci cia∏a w celu odparcia bez-
poÊredniego, bezprawnego zamachu
na ˝ycie lub zdrowie.

Art. 14d. 1. Pies s∏u˝bowy mo˝e byç u˝yty
w przypadku:

1) odpierania czynnej napaÊci,

2) pokonywania czynnego oporu,

3) w poÊcigu za osobà podejrzanà
o pope∏nienie przest´pstwa oraz
udaremnienia jej ucieczki.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533.
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2. Psu s∏u˝bowemu zak∏ada si´ kaga-
niec. 

3. Pies s∏u˝bowy mo˝e byç wykorzysta-
ny bez kagaƒca tylko wobec osoby
posiadajàcej broƒ palnà lub inny nie-
bezpieczny przedmiot w celu odpar-
cia czynnej napaÊci. 

Art. 14e. Koƒ s∏u˝bowy mo˝e byç u˝yty w przy-
padku:

1) odpierania czynnej napaÊci,

2) pokonywania czynnego oporu,

3) w czasie uj´cia osoby oraz udarem-
nienia jej ucieczki,

4) przywracania porzàdku publicznego
naruszonego podczas zbiegowiska
publicznego lub przez wykroczenie
o charakterze chuligaƒskim. 

Art. 14f. 1. Przedmioty, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 5 i 6, oraz r´czne
miotacze gazu mo˝na stosowaç
w przypadku:

1) odpierania czynnej napaÊci,

2) bezpoÊredniego poÊcigu za oso-
bà podejrzanà o pope∏nienie
przest´pstwa lub wykroczenia,

3) przeciwdzia∏ania niszczeniu lub
kradzie˝y mienia,

4) dokonywania uj´cia osoby,

5) udaremnienia ucieczki osoby
uj´tej.

2. Przedmiotów przeznaczonych do
obezw∏adniania osób za pomocà
energii elektrycznej u˝ywa si´
zgodnie z instrukcjà obs∏ugi opra-
cowanà przez producenta, na umi´Ê-
nione cz´Êci cia∏a, z wy∏àczeniem
klatki piersiowej w okolicy serca
i okolic stawów kostnych.

3. Czas u˝ycia przedmiotu przezna-
czonego do obezw∏adniania osób
za pomocà energii elektrycznej wy-
nosi oko∏o sekundy.

4. R´cznego miotacza gazu u˝ywa si´
zgodnie z instrukcjà obs∏ugi opra-
cowanà przez producenta, przy
czym wylot dyszy r´cznego miota-
cza gazu powinien byç skierowany
poni˝ej twarzy osoby, w stosunku
do której jest u˝ywany, oraz powi-
nien znajdowaç si´ przynajmniej
oko∏o 50 cm od tej osoby.

5. Nie u˝ywa si´ r´cznego miotacza
gazu w pomieszczeniach zamkni´-
tych.

6. Czas u˝ycia r´cznego miotacza ga-
zu wynosi oko∏o sekundy.

Art. 14g. 1. Stra˝nik mo˝e stosowaç jedynie Êrod-
ki przymusu bezpoÊredniego odpo-
wiadajàce potrzebom wynikajàcym
z istniejàcej sytuacji i niezb´dne do
osiàgni´cia podporzàdkowania si´
wydanym poleceniom.

2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego po-
winny byç stosowane w sposób mo˝-
liwie najmniej naruszajàcy dobra
osobiste osoby, w stosunku do której
zosta∏y zastosowane.

3. Ârodki przymusu bezpoÊredniego
mogà byç stosowane po uprzednim
wezwaniu do zachowania si´ zgodne-
go z prawem oraz po bezskutecznym
uprzedzeniu o ich u˝yciu.

4. Stra˝nik mo˝e odstàpiç od wzywania
do zachowania zgodnego z prawem
oraz od uprzedzenia o u˝yciu Êrod-
ków przymusu bezpoÊredniego, je˝eli
zw∏oka grozi∏aby niebezpieczeƒ-
stwem dla ˝ycia lub zdrowia, a tak˝e
mienia.

5. Od dalszego stosowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego odst´puje
si´, gdy osoba, wobec której u˝yto
tych Êrodków, podporzàdkowa∏a si´
wydanym poleceniom.

6. Mo˝na stosowaç jednoczeÊnie ró˝ne
Êrodki przymusu bezpoÊredniego, je-
˝eli jest to konieczne do osiàgni´cia
podporzàdkowania si´ wydanym po-
leceniom.

7. Wobec kobiet o widocznej cià˝y,
osób, których wyglàd wskazuje na
wiek do 13 lat, osób w podesz∏ym
wieku oraz o widocznej niepe∏no-
sprawnoÊci mo˝na stosowaç tylko 
si∏´ fizycznà w postaci chwytów obez-
w∏adniajàcych.

8. Je˝eli wskutek u˝ycia Êrodka przymu-
su bezpoÊredniego nastàpi∏o pogor-
szenie stanu zdrowia osoby, stra˝nik
jest obowiàzany niezw∏ocznie udzieliç
tej osobie pierwszej pomocy, a w ra-
zie potrzeby lub na jej proÊb´ — za-
pewniç pomoc lekarskà.

Art. 14h. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób dokumentowania
faktu u˝ycia Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego oraz zakres udzielania pierw-
szej pomocy i zapewnienia pomocy le-
karskiej, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ochro-
ny interesów osób, wobec których Êrod-
ki te zosta∏y u˝yte. Rozporzàdzenie po-
winno okreÊliç równie˝ sposób przecho-
wywania i rejestrowania tych Êrod-
ków.”;
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16) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stra˝ mo˝e otrzymaç Êwiadectwo broni, na za-
sadach okreÊlonych w przepisach art. 29 oraz
art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji, na:

1) broƒ palnà bojowà do wykonywania zadaƒ
okreÊlonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9,

2) przedmioty przeznaczone do obezw∏adnia-
nia osób za pomocà energii elektrycznej,
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5.”;

17) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Dopuszczenie stra˝nika do wykonywa-
nia zadaƒ z bronià palnà bojowà
i przedmiotem przeznaczonym do
obezw∏adniania osób za pomocà ener-
gii elektrycznej, o którym mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 5, nast´puje na
wniosek komendanta stra˝y, w drodze
decyzji administracyjnej, wydanej
przez w∏aÊciwy organ Policji.

2. W zakresie zasad dopuszczenia stra˝-
nika do posiadania broni palnej bojo-
wej i przedmiotu przeznaczonego do
obezw∏adniania osób za pomocà ener-
gii elektrycznej, o którym mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 5, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 30 ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji.”;

18) w art. 24 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sà-
du za Êcigane z oskar˝enia publicznego
i umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe,”;

19) art. 24a otrzymuje brzmienie:
„Art. 24a. 1. Stra˝nicy oraz osoby ubiegajàce si´

o przyj´cie do pracy w charakterze
stra˝nika podlegajà obowiàzkowym
badaniom lekarskim i psychologicz-
nym.

2. Do przeprowadzania badaƒ lekar-
skich stosuje si´ odpowiednio
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, zakres
i tryb przeprowadzania badaƒ psycho-
logicznych osób, o których mowa
w ust. 1, oraz podmioty uprawnione
do przeprowadzania badaƒ psycholo-
gicznych, uwzgl´dniajàc potrzeb´
prawid∏owego stwierdzenia przez
psychologa istnienia lub braku prze-
ciwwskazaƒ psychologicznych do wy-
konywania czynnoÊci stra˝nika.”;

20) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Stra˝nika zatrudnia si´ po raz pierwszy

na czas okreÊlony nie d∏u˝szy ni˝
12 miesi´cy, w ramach którego odby-
wa szkolenie podstawowe. 

2. Szkolenie podstawowe koƒczy si´ eg-
zaminem, który przeprowadza komisja
egzaminacyjna powo∏ywana przez
w∏aÊciwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji.
Cz∏onkowie komisji powinni posiadaç
wiedz´, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie
w zakresie wynikajàcym z programu
szkolenia podstawowego.

3. Po ukoƒczeniu z wynikiem pozytyw-
nym szkolenia podstawowego, stra˝-
nika mo˝na zatrudniç na czas okreÊlo-
ny nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata albo na czas
nieokreÊlony.

4. W uzasadnionych przypadkach mo˝na
odstàpiç od zatrudnienia stra˝nika na
czas okreÊlony, je˝eli posiada on od-
powiednie przygotowanie do pracy
w stra˝y.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
minimalny zakres programu szkolenia
podstawowego stra˝ników gminnych,
warunki i zakres udzia∏u Policji w szko-
leniu podstawowym, sposób powo∏y-
wania, sk∏ad i tryb dzia∏ania komisji eg-
zaminacyjnych, obowiàzki przewodni-
czàcego komisji, form´ egzaminu oraz
organ w∏aÊciwy do wydania Êwiadec-
twa z∏o˝enia egzaminu i wzór Êwiadec-
twa. Rozporzàdzenie powinno u-
wzgl´dniaç potrzeb´ zapewnienia od-
powiedniego poziomu wyszkolenia
stra˝ników i jednolitoÊci minimum
programowego, formy szkolenia, za-
kres wiedzy teoretycznej i praktyki nie-
zb´dnej do wykonywania obowiàzków
stra˝nika oraz poprawnoÊç przebiegu
i rzetelnoÊç oceny egzaminowanych.”;

21) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. Stra˝nika zawiesza si´ w pe∏nieniu

obowiàzków pracowniczych w razie
wszcz´cia przeciwko niemu post´po-
wania karnego w sprawie o Êcigane
z oskar˝enia publicznego i pope∏nio-
ne umyÊlnie przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe — na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458 i Nr 58,
poz. 485.
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2. Stra˝nika mo˝na zawiesiç w pe∏nieniu
obowiàzków pracowniczych w razie
wszcz´cia przeciwko niemu post´po-
wania karnego w sprawie o Êcigane
z oskar˝enia publicznego i pope∏nio-
ne nieumyÊlnie przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe, je˝eli jest to
celowe z uwagi na dobro post´powa-
nia lub dobro pracy — na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

3. W uzasadnionych przypadkach okres
zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków
pracowniczych mo˝na przed∏u˝yç na
dalszy okres, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
czasu ukoƒczenia post´powania kar-
nego za przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe.

4. Stra˝nikowi zawieszonemu w pe∏nie-
niu obowiàzków pracowniczych, od
najbli˝szego terminu wyp∏aty wyna-
grodzenia za prac´ przys∏uguje wyna-
grodzenie w wysokoÊci 50 % jego
wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatków do wynagrodzenia okreÊlo-
nych w umowie o prac´ w sta∏ej wy-
sokoÊci.

5. Po up∏ywie okresu, na jaki stra˝nik zo-
sta∏ zawieszony w pe∏nieniu obowiàz-
ków pracowniczych, stra˝nikowi wy-
p∏aca si´ nale˝ne wynagrodzenie za
okres zawieszenia oraz obligatoryjne
podwy˝ki wynagrodzenia w tym
okresie, w przypadku umorzenia po-
st´powania karnego za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe lub unie-
winnienia prawomocnym wyrokiem
sàdu.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ w przy-
padku warunkowego umorzenia po-
st´powania karnego.”;

22) w art. 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przeniesienie na wy˝sze stanowisko,”;

23) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Obowiàzki pracownicze stra˝nika po-
winny byç ustalone w sposób pozwa-
lajàcy na ich wykonanie w ramach
przeci´tnie 40 godzin w przeci´tnie
pi´ciodniowym tygodniu pracy 
w 4-miesi´cznym okresie rozlicze-
niowym.

2. Tygodniowy czas pracy stra˝nika,
∏àcznie z pracà w godzinach nadlicz-
bowych, nie mo˝e przekraczaç prze-
ci´tnie 48 godzin w 4-miesi´cznym
okresie rozliczeniowym.

3. Stra˝nikowi przys∏uguje w ka˝dym ty-
godniu nieprzerwany odpoczynek
w wymiarze nie krótszym ni˝ 35 go-
dzin oraz nieprzerwany odpoczynek
dobowy w wymiarze nie krótszym ni˝
11 godzin.

4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczà sytuacji,
które wymagajà podj´cia Êrodków do
ochrony ˝ycia lub zdrowia obywateli,
a tak˝e bezpieczeƒstwa zbiorowoÊci,
w szczególnoÊci w zwiàzku z po-
wszechnym zagro˝eniem bezpieczeƒ-
stwa publicznego, katastrofà, kl´skà
˝ywio∏owà lub przest´pstwem o cha-
rakterze terrorystycznym.

5. W zamian za czas przepracowany
w godzinach nadliczbowych stra˝ni-
kowi przys∏uguje w tym samym wy-
miarze, w okresie rozliczeniowym,
czas wolny od pracy albo mo˝e mu
zostaç przyznany dodatek do wyna-
grodzenia. 

6. W przypadku naruszenia prawa do
odpoczynku, o którym mowa w ust. 3,
w sytuacjach wskazanych w ust. 4
stra˝nikowi przys∏uguje, w okresie
rozliczeniowym, równowa˝ny okres
odpoczynku.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.4)) w art. 1
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi for-
macjami ochronnymi w zakresie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.5)) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10b
dodaje si´ pkt 10c w brzmieniu:

„10c) stra˝y gminnych (miejskich);”.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 14
ust. 5, art. 24a ust. 2 i art. 25 ust. 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 9 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2,
art. 14h, art. 24a ust. 3 i art. 25 ust. 5 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504 i Nr 85, poz. 716.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753 i Nr 97,
poz. 802.


