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Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i sposób:

1) legitymowania osób w uzasadnionych przypad-
kach w celu ustalenia ich to˝samoÊci,

2) uj´cia osób stwarzajàcych w sposób oczywisty
bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak˝e dla mienia, i niezw∏ocznego do-
prowadzenia ich do najbli˝szej jednostki Policji,

3) dokonywania kontroli osobistej, przeglàdania za-
wartoÊci podr´cznych baga˝y osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrze-
nia pope∏nienia czynu zabronionego pod groê-
bà kary, 

b) w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci okreÊlo-
nych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gminnych,

c) w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci okreÊlo-
nych w art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gminnych, je˝eli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba,
wobec której czynnoÊci te sà podejmowane, po-
siada przy sobie przedmioty niebezpieczne dla
˝ycia lub zdrowia ludzkiego,

4) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒ-
stwowych i samorzàdowych,

5) zwracania si´, w nag∏ych przypadkach, o pomoc
do jednostek gospodarczych prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicznej oraz or-
ganizacji spo∏ecznych, jak równie˝ do ka˝dej osoby
o udzielenie doraênej pomocy na zasadach okre-
Êlonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.2))

— przez stra˝ników gminnych (miejskich). 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gminnych;

2) stra˝y — nale˝y przez to rozumieç stra˝ gminnà
(miejskà);

3) komendancie — nale˝y przez to rozumieç komen-
danta stra˝y gminnej (miejskiej);

4) stra˝niku — nale˝y przez to rozumieç stra˝nika
gminnego (miejskiego).

§ 3. Stra˝nik ma prawo legitymowania osoby, gdy
ustalenie jej to˝samoÊci jest niezb´dne do wykonania
zadaƒ okreÊlonych w art. 10 i 11 ustawy, w celu:

1) identyfikacji osoby podejrzanej o pope∏nienie
przest´pstwa lub wykroczenia, uj´tej na miejscu
zdarzenia lub w poÊcigu podj´tym bezpoÊrednio
po pope∏nieniu przest´pstwa lub wykroczenia;

2) ustalenia Êwiadków zdarzenia.

§ 4. 1. To˝samoÊç osoby legitymowanej ustala si´
na podstawie:

1) niebudzàcego wàtpliwoÊci dokumentu, zawierajà-
cego fotografi´ i oznaczonego numerem lub serià;

2) oÊwiadczenia osoby, której to˝samoÊç ustalono na
podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 1.

2. Stra˝nik dokonuje sprawdzenia okazanego do-
kumentu pod wzgl´dem zgodnoÊci zawartych w nim
danych personalnych z to˝samoÊcià osoby legitymo-
wanej.

3. W przypadku legitymowania osoby znajdujàcej
si´ w pojeêdzie stra˝nik mo˝e, ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa, ˝àdaç opuszczenia pojazdu przez t´ osob´
oraz inne osoby znajdujàce si´ w pojeêdzie.

4. Stra˝nik mo˝e odstàpiç od legitymowania oso-
by, która jest mu znana osobiÊcie.

§ 5. 1. Przyst´pujàc do legitymowania, stra˝nik
wzywa osob´ legitymowanà do okazania dokumentu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

2. Stra˝nik, przyst´pujàc do legitymowania, poda-
je swoje stanowisko, imi´ i nazwisko w sposób umo˝-
liwiajàcy odnotowanie tych danych, a tak˝e podstaw´
prawnà i przyczyn´ podj´cia czynnoÊci. 

§ 6. Stra˝nik dokumentuje w notatniku s∏u˝bowym
dane dotyczàce osoby legitymowanej, rodzaju doku-
mentu lub oÊwiadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2, które stanowi∏y podstaw´ do ustalenia to˝sa-
moÊci, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i fak-
tycznej podj´cia czynnoÊci legitymowania.

§ 7. 1. Dokonujàc uj´cia osoby, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy, stra˝nik:

1) wzywa osob´ do zachowania zgodnego z prawem
i odstàpienia od wykonywania czynnoÊci stwarza-
jàcych w sposób oczywisty bezpoÊrednie zagro˝e-
nie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak˝e dla
mienia;
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z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez stra˝ników gminnych (miejskich) niektórych czynnoÊci

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

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

2) 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, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201,
poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589.
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2) informuje osob´ o uj´ciu i jego przyczynach oraz
uprzedza o obowiàzku zastosowania si´ do wyda-
wanych poleceƒ;

3) sprawdza, czy osoba uj´ta posiada przy sobie
broƒ lub inne niebezpieczne przedmioty, które
mogà s∏u˝yç do pope∏nienia przest´pstwa lub wy-
kroczenia albo stanowiç dowody rzeczowe lub
podlegaç przepadkowi;

4) odbiera oraz zabezpiecza broƒ lub inne niebez-
pieczne przedmioty, o których mowa w pkt 3;

5) legitymuje osob´ uj´tà, w celu ustalenia jej to˝sa-
moÊci;

6) dokumentuje fakt odebrania broni lub innego nie-
bezpiecznego przedmiotu oraz przekazuje je Policji.

2. CzynnoÊç, o której mowa w ust. 1, jest wykony-
wana w sposób mo˝liwie najmniej naruszajàcy dobra
osobiste osoby, w stosunku do której zosta∏a podj´ta. 

§ 8. 1. Stra˝nik udziela pierwszej pomocy osobie
uj´tej, która ma widoczne obra˝enia cia∏a lub utraci∏a
przytomnoÊç.

2. Osobie uj´tej nale˝y zapewniç pomoc medycz-
nà, w szczególnoÊci gdy:

1) zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w ust. 1;

2) osoba uj´ta ˝àda niezw∏ocznego zbadania przez
lekarza;

3) osoba uj´ta oÊwiadczy, ˝e cierpi na schorzenia wy-
magajàce sta∏ego lub okresowego leczenia, które-
go przerwanie zagra˝a∏oby jej ˝yciu lub zdrowiu;

4) z posiadanych przez stra˝nika informacji lub z oko-
licznoÊci uj´cia wynika, ˝e osoba uj´ta mo˝e byç
chora zakaênie.

§ 9. Stra˝nik sporzàdza i przekazuje jednostce Po-
licji, wraz z osobà uj´tà, notatk´ zawierajàcà dane
osobowe uj´tej osoby, czas, miejsce oraz przyczyny
i okolicznoÊci uj´cia.

§ 10. 1. Stra˝nik przy przeprowadzaniu kontroli
osobistej: 

1) wykonuje czynnoÊci okreÊlone w § 5 ust. 2;

2) sprawdza zawartoÊç odzie˝y osoby kontrolowanej
i przedmioty, które znajdujà si´ na jej ciele, nie od-
s∏aniajàc przykrytej odzie˝à powierzchni cia∏a;

3) przeglàda zawartoÊç podr´cznego baga˝u oraz in-
nych przedmiotów, które posiada przy sobie oso-
ba kontrolowana;

4) odbiera osobie kontrolowanej posiadanà broƒ lub
inne niebezpieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç do
pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia lub sta-
nowiàce zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia albo
przedmioty mogàce stanowiç dowody rzeczowe
lub podlegajàce przepadkowi;

5) legitymuje osob´ kontrolowanà.

2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prze-
kazuje si´ protokolarnie w∏aÊciwym podmiotom na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach lub
zwraca osobie kontrolowanej.

3. Kontrol´ osobistà powinien przeprowadzaç
stra˝nik:

1) tej samej p∏ci, co osoba kontrolowana;

2) w miejscu niedost´pnym, w czasie wykonywania
kontroli, dla osób postronnych.

4. Je˝eli kontrola osobista musi byç przeprowadzo-
na niezw∏ocznie, w szczególnoÊci ze wzgl´du na oko-
licznoÊci mogàce stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdro-
wia ludzkiego lub mienia, mo˝na jej dokonaç tak˝e bez
zachowania warunków, o których mowa w ust. 3.

5. Osoba poddana kontroli osobistej mo˝e przy-
braç do tej czynnoÊci osob´ przez siebie wskazanà.
Stra˝nik dopuszcza osob´ wskazanà do udzia∏u
w czynnoÊci, chyba ˝e jej obecnoÊç utrudnia∏aby lub
uniemo˝liwia∏aby przeprowadzenie czynnoÊci.

6. Stra˝nik mo˝e przybraç do obecnoÊci przy kon-
troli osobistej osob´ trzecià, je˝eli uzna to za koniecz-
ne do uzyskania celu kontroli.

§ 11. 1. Stra˝nik zwraca si´ o pomoc do instytucji
paƒstwowych i samorzàdowych, zg∏aszajàc ˝àdanie
udzielenia niezb´dnej pomocy do osób pe∏niàcych
funkcje tych organów albo kierowników tych instytu-
cji, albo innych osób upowa˝nionych do podejmowa-
nia decyzji koniecznych do udzielenia ˝àdanej pomo-
cy lub w danym czasie dysponujàcych mo˝liwoÊciami
jej udzielenia.

2. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, komendant
lub upowa˝niony przez niego stra˝nik dor´cza lub
przekazuje drogà elektronicznà.

3. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera po-
wo∏anie podstawy prawnej ˝àdania, okreÊlenie rodza-
ju i zakresu niezb´dnej pomocy, wskazanie stra˝nika
korzystajàcego z pomocy oraz pouczenie o odpowie-
dzialnoÊci karnej w razie niedope∏nienia obowiàzku
udzielenia pomocy.

§ 12. 1. ˚àdanie, o którym mowa w § 11 ust. 1, mo-
˝e byç zg∏oszone ustnie przez ka˝dego stra˝nika po-
trzebujàcego niezb´dnej pomocy:

1) w sytuacjach niecierpiàcych zw∏oki, a zw∏aszcza
w przypadku wykonywania przez stra˝nika czyn-
noÊci s∏u˝bowych w celu ratowania ˝ycia, zdrowia
lub wolnoÊci cz∏owieka albo ochrony mienia;

2) w przypadku katastrof i kl´sk ˝ywio∏owych;

3) w sytuacji dzia∏ania w obronie koniecznej lub
w stanie wy˝szej koniecznoÊci.

2. Stra˝nik zg∏aszajàcy ustne ˝àdanie udzielenia
niezb´dnej pomocy powiadamia osob´ o dzia∏aniu
w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, oraz przekazu-
je jej informacje, o których mowa w § 11 ust. 3.

3. ˚àdanie zg∏oszone ustnie potwierdza si´ nie-
zw∏ocznie w sposób okreÊlony w § 11 ust. 2.
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§ 13. 1. Stra˝nik, zwracajàc si´ o udzielenie pomo-
cy do jednostek gospodarczych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicznej lub do orga-
nizacji spo∏ecznych, kieruje wystàpienie do osób pe∏-
niàcych funkcje kierowników lub cz∏onków zarzàdu
w tych jednostkach lub organizacjach albo do innych
osób upowa˝nionych do podejmowania decyzji ko-
niecznych do udzielenia pomocy lub w danym czasie
dysponujàcych mo˝liwoÊciami jej udzielenia.

2. W zakresie formy zwracania si´ o pomoc, o któ-
rej mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 11 ust. 2 i § 12.

§ 14. W nag∏ych wypadkach stra˝nik zwraca si´
ustnie do ka˝dej osoby o udzielenie doraênej pomocy,
powiadamiajàc t´ osob´ o nag∏ym wypadku oraz
przekazujàc jej informacje, o których mowa w § 11
ust. 3.

§ 15. O wystàpieniu z ˝àdaniem udzielenia nie-
zb´dnej pomocy, zwróceniu si´ o udzielenie pomocy
lub zwróceniu si´ o udzielenie doraênej pomocy stra˝-
nik informuje niezw∏ocznie swojego bezpoÊredniego
prze∏o˝onego, a nast´pnie sporzàdza notatk´ s∏u˝bo-
wà. 

§ 16. 1. Stra˝nik wydaje pokwitowanie na otrzyma-
ne w ramach pomocy rzeczy lub dokumenty.

2. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra:

1) imi´ i nazwisko stra˝nika, jego numer s∏u˝bowy
i stanowisko, a tak˝e pe∏nà nazw´ jednostki stra˝y,
w której jest zatrudniony;

2) miejsce, dat´ i godzin´ przej´cia rzeczy lub doku-
mentu;

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela
rzeczy lub dokumentu;

4) okreÊlenie rzeczy lub dokumentu, a w odniesieniu
do pojazdu — tak˝e mark´, numer rejestracyjny,
iloÊç paliwa oraz przebieg wed∏ug wskazaƒ liczni-
ka zainstalowanego w pojeêdzie;

5) opis stanu rzeczy lub dokumentu;

6) pouczenie o prawie do odszkodowania za uszko-
dzenie, utrat´ lub zu˝ycie rzeczy lub dokumentu;

7) podpis stra˝nika oraz w∏aÊciciela lub osoby dys-
ponujàcej rzeczà lub dokumentem.

3. Pokwitowanie mo˝e zawieraç ponadto okreÊle-
nie miejsca i terminu zwrotu rzeczy lub dokumentu. 

4. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
niezw∏ocznego dzia∏ania, w szczególnoÊci ratowania
˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, stra˝nik mo-
˝e odstàpiç od wydania pokwitowania i ustnie przeka-
zaç w∏aÊcicielowi informacje, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 6 oraz ust. 3.

5. Je˝eli w pokwitowaniu nie okreÊlono miejsca
i terminu zwrotu rzeczy lub dokumentu oraz w przy-
padkach, o których mowa w ust. 4, stra˝nik jest obo-
wiàzany zwróciç rzecz lub dokument niezw∏ocznie po
wykonaniu czynnoÊci s∏u˝bowych, w terminie i miej-
scu uzgodnionych z w∏aÊcicielem. 

§ 17. W przypadku wykonania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych przed up∏ywem terminu wskazanego w pokwi-
towaniu albo ustania potrzeby korzystania z rzeczy
lub dokumentu nale˝y je niezw∏ocznie zwróciç w∏aÊci-
cielowi.

§ 18. 1. Zwrot rzeczy lub dokumentu dokumentuje
si´ protokolarnie. Protokó∏ zawiera:

1) imi´ i nazwisko stra˝nika dokonujàcego zwrotu,
a tak˝e pe∏nà nazw´ jednostki stra˝y, w której jest
zatrudniony;

2) miejsce, dat´ i godzin´ zwrotu rzeczy lub doku-
mentu;

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela
albo osoby upowa˝nionej do odbioru rzeczy lub
dokumentu;

4) okreÊlenie rzeczy lub dokumentu oraz opis ich sta-
nu po u˝yciu przez stra˝nika, ze wskazaniem
ewentualnych uszkodzeƒ powsta∏ych w trakcie
u˝ycia, a w odniesieniu do pojazdu — tak˝e mar-
k´, numer rejestracyjny, iloÊç paliwa oraz przebieg
wed∏ug wskazaƒ licznika zainstalowanego w po-
jeêdzie;

5) oÊwiadczenie osoby, o której mowa w pkt 3, o sta-
nie odbieranej rzeczy lub dokumentu;

6) podpisy stra˝nika dokonujàcego zwrotu rzeczy lub
dokumentu oraz podpis osoby, o której mowa
w pkt 3.

2. W razie zg∏oszenia przez osob´, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, zastrze˝eƒ co do zawartych w protoko-
le danych dotyczàcych stopnia uszkodzenia lub zu˝y-
cia rzeczy lub dokumentu jednostka stra˝y dokonujà-
ca zwrotu mo˝e powo∏aç, w terminie 7 dni od dnia
zg∏oszenia zastrze˝eƒ, rzeczoznawc´ w celu ich rozpa-
trzenia. Ustosunkowanie si´ do zastrze˝eƒ powinno
nastàpiç nie póêniej ni˝ 30 dni od daty ich zg∏oszenia.

§ 19. Przepisy § 16—18 dotyczàce w∏aÊciciela rze-
czy lub dokumentu w stosunku do ich posiadacza sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2009 r.3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie
zakresu i sposobu wykonywania przez stra˝ników gmin-
nych (miejskich) niektórych czynnoÊci (Dz. U. Nr 247,
poz. 2473), które traci moc na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o stra˝ach gmin-
nych, ustawy o Policji oraz ustawy — Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).




