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Pismem z dnia 17 lutego 2017 r. (nr BMP-0790-1-1/2017/PS) Pan dr Jakub Skiba -  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA), 

poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o powołaniu przez Komendanta Głównego 

Straży Granicznej decyzją numer 14 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zespołu do opracowania 

zasad i trybu dokonywania kontroli osobistej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

(dalej: SG).

Autor pisma wskazał również, że zgodnie z § 6 ww. decyzji, Przewodniczący 

Zespołu w terminie do dnia 15 marca 2017 r. ma za zadanie przedstawić do zatwierdzenia 

Komendantowi Głównemu SG koncepcję i propozycje zmian w ustawach regulujących 

funkcjonowanie Straży Granicznej.

Wskazany Zespół, zgodnie z treścią przywołanego pisma, prowadzi prace 

nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej, w ramach której 

do przedmiotowej ustawy włączone zostaną regulacje dotyczące szczegółowego 

sprawdzenia przez funkcjonariuszy w/w formacji osoby pozbawionej wolności przy 

przyjęciu do pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych.

Działania te podjęte zostały w reakcji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich 

z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG pełniących
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służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (dalej: PdOZ) szczegółowego 

sprawdzenia osób zatrzymanych przyjmowanych do tych pomieszczeń. W korespondencji 

prowadzonej po tym wystąpieniu, Sekretarz Stanu w MSWiA1 podzielił pogląd Rzecznika, 

że funkcjonariusze Straży Granicznej w momencie zatrzymania osoby mają uprawnienia do 

przeszukania jej z nakazem rozebrania się z odzieży. Nie mogą natomiast korzystać z tego 

uprawnienia w ramach sprawdzenia zatrzymanego przyjmowanego do PdOZ.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) zwracam 

się do Pana Ministra z prośbą o informacje na temat stanu prac legislacyjnych 

i planowanego terminu ich zakończenia.

1 pismo z dnia 19 lutego 2016 r. nr BMP-0790-1-1/2016/PS


