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USTAWA

z dnia 12 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o stra˝ach gminnych oraz niektórych innych ustaw1)

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

1) w art. 9:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zwiàzku z wykonywaniem swoich zadaƒ
stra˝ wspó∏pracuje z Policjà. W tym celu
wójt, burmistrz (prezydent miasta) mo˝e za-
wieraç z w∏aÊciwym terytorialnie komen-
dantem Policji porozumienie o wspó∏pracy
stra˝y i Policji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach oso-
bistych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.
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1) zakres i sposoby wspó∏pracy Policji ze
stra˝ami, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç zawie-
rania porozumieƒ mi´dzy w∏aÊciwym te-
rytorialnie komendantem Policji a wój-
tem, burmistrzem (prezydentem miasta),

2) zakres sprawowania przez Komendanta
G∏ównego Policji nadzoru w zakresie fa-
chowym nad dzia∏alnoÊcià stra˝y,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia sto-
sowania przepisów prawnych dotyczà-
cych u˝ycia i przechowywania broni pal-
nej bojowej, Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego oraz wykonywania przez stra˝-
ników czynnoÊci okreÊlonych w ustawie.”;

2) po art. 9 dodaje si´ art. 9a i 9b w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Stra˝ prowadzi ewidencj´ etatów, wy-
posa˝enia w Êrodki przymusu bezpo-
Êredniego oraz wyników dzia∏aƒ stra˝y.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres i sposób prowadzenia ewidencji,
uwzgl´dniajàc dane podlegajàce wpi-
sowi oraz mo˝liwoÊç jej prowadzenia
w systemie informatycznym.

Art. 9b. Komendanci stra˝y, za poÊrednictwem
w∏aÊciwego terytorialnie komendanta wo-
jewódzkiego Policji, do dnia 15 lutego ka˝-
dego roku, sk∏adajà Komendantowi G∏ów-
nemu Policji informacje o danych zawar-
tych w ewidencji, o której mowa w art. 9a.”;

3) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Stra˝ w celu realizacji ustawowych za-
daƒ mo˝e przetwarzaç dane osobowe,
z wy∏àczeniem danych ujawniajàcych
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglà-
dy polityczne, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynale˝noÊç wyznaniowà,
partyjnà lub zwiàzkowà, jak równie˝ da-
nych o stanie zdrowia, kodzie genetycz-
nym, na∏ogach lub ˝yciu seksualnym,
bez wiedzy i zgody osoby, której dane te
dotyczà, uzyskane:

1) w wyniku wykonywania czynnoÊci po-
dejmowanych w post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia,

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do
których stra˝ posiada dost´p na pod-
stawie odr´bnych przepisów.”; 

4) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) dokonywania czynnoÊci wyjaÊniajàcych,
kierowania wniosków o ukaranie do sà-
du, oskar˝ania przed sàdem i wnoszenia
Êrodków odwo∏awczych — w trybie i za-
kresie okreÊlonych w Kodeksie post´po-
wania w sprawach o wykroczenia, 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamia-
nia przez blokowanie kó∏ w przypadkach,

zakresie i trybie okreÊlonych w przepi-
sach o ruchu drogowym,”,

— w pkt 9 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) obserwowania i rejestrowania przy u˝y-
ciu Êrodków technicznych obrazu zda-
rzeƒ w miejscach publicznych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i sposób wykonywania czynno-
Êci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 8—10,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia odpo-
wiedniej skutecznoÊci podejmowanych przez
stra˝nika czynnoÊci, a tak˝e potrzeb´ ochrony
dóbr osobistych oraz wolnoÊci i praw cz∏o-
wieka i obywatela.”;

5) uchyla si´ art. 13;

6) w art. 14:

a) w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) paralizatory elektryczne, na które jest wyma-
gane pozwolenie na broƒ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r.
Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),

6) r´czne miotacze gazu.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, przypadki, sposoby i tryb u˝ycia
przez stra˝nika Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego w sposób zapewniajàcy minimal-
ne skutki ich u˝ycia, z uwzgl´dnieniem spo-
sobu dokumentowania faktu ich u˝ycia oraz
zakresu udzielania pierwszej pomocy i za-
pewniania pomocy lekarskiej. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊliç równie˝ sposób prze-
chowywania i rejestrowania tych Êrod-
ków.”;

7) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stra˝y mo˝e byç wydane Êwiadectwo broni, na
zasadach okreÊlonych w przepisach art. 29 oraz
art. 31 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, na broƒ
palnà bojowà do wykonywania zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 11 pkt 5 i 9 oraz na paralizatory elek-
tryczne.”;

8) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Dopuszczenie stra˝nika do wykonywa-
nia zadaƒ z bronià palnà bojowà i para-
lizatorem elektrycznym nast´puje na
wniosek komendanta stra˝y, w drodze
decyzji administracyjnej, wydanej
przez w∏aÊciwy organ Policji.

2. W zakresie zasad dopuszczenia stra˝ni-
ka do posiadania broni palnej bojowej
i paralizatora elektrycznego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 30 ustawy
o broni i amunicji.”;
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9) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Stra˝nik, o którym mowa w art. 16, na po-
lecenie w∏aÊciwego komendanta stra˝y,
mo˝e byç wyposa˝ony w broƒ palnà bojo-
wà na czas wykonywania zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 11 pkt 5 i 9.”;

10) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 14 ust. 2 okaza∏y si´
niewystarczajàce lub ich u˝ycie ze wzgl´-
du na okolicznoÊci danego zdarzenia nie
jest mo˝liwe, stra˝nik ma prawo u˝ycia
broni palnej bojowej, przy wykonywaniu
zadaƒ okreÊlonych w art. 11 pkt 5 i 9:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na ˝ycie lub
zdrowie stra˝nika lub innej osoby,

2) przeciwko osobie, która nie zastoso-
wa∏a si´ do wezwania do natychmia-
stowego porzucenia broni lub inne-
go niebezpiecznego narz´dzia, które-
go u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu lub
zdrowiu stra˝nika lub innej osoby,

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bez-
prawnie, przemocà odebraç broƒ
palnà bojowà stra˝nikowi,

4) w celu odparcia gwa∏townego, bez-
poÊredniego i bezprawnego zamachu
na konwój ochraniajàcy przedmioty
wartoÊciowe lub wartoÊci pieni´˝ne.

2. U˝ycie broni palnej bojowej powinno
nast´powaç w sposób wyrzàdzajàcy
mo˝liwie najmniejszà szkod´ osobie,
przeciwko której u˝yto broni, i nie mo˝e
zmierzaç do pozbawienia jej ˝ycia,
a tak˝e nara˝aç na niebezpieczeƒstwo
utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki, tryb
i sposób post´powania w przypadku
u˝ycia broni palnej bojowej przez stra˝-
ników, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
minimalnych skutków jej u˝ycia, a tak˝e
uwzgl´dniajàc udokumentowanie przy-
padku u˝ycia broni palnej bojowej oraz
sposób udzielenia pierwszej pomocy
i zapewnienia pomocy lekarskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki przydzia∏u broni palnej bojowej
i amunicji do tej broni oraz warunki
przechowywania i ewidencjonowania
broni i amunicji przez stra˝, z uwzgl´d-
nieniem warunków okreÊlonych w prze-
pisach dotyczàcych broni i amunicji.”;

11) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Stra˝nik, który podjà∏ decyzj´ o u˝yciu
broni palnej bojowej, powinien post´po-
waç ze szczególnà rozwagà, traktujàc
broƒ jako ostateczny Êrodek dzia∏ania.”;

12) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. W zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
s∏u˝bowych stra˝nik korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych.”;

13) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Stra˝nicy oraz osoby ubiegajàce si´
o przyj´cie do s∏u˝by w stra˝y podle-
gajà obowiàzkowym badaniom lekar-
skim i psychologicznym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres, tryb
i cz´stotliwoÊç przeprowadzania ba-
daƒ lekarskich i psychologicznych
osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do
s∏u˝by oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ w stra-
˝ach gminnych, a tak˝e jednostki
uprawnione do przeprowadzania ba-
daƒ. Rozporzàdzenie powinno zapew-
niç warunki do prawid∏owego stwier-
dzenia przez lekarza istnienia lub bra-
ku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do
wykonywania czynnoÊci stra˝nika.”;

14) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Stra˝nika zatrudnia si´ na czas okreÊlo-
ny nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, w ra-
mach którego odbywa on szkolenie
podstawowe.

2. Zatrudnienie stra˝nika na czas nieokre-
Êlony mo˝e nastàpiç po ukoƒczeniu
przez niego z wynikiem pozytywnym
szkolenia podstawowego.

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

4. 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, kwalifikacje cz∏onków
komisji, obowiàzki przewodniczàcego
komisji, form´ egzaminu oraz organ
w∏aÊciwy do wydania Êwiadectwa z∏o-
˝enia egzaminu i wzór Êwiadectwa.
Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç
potrzeb´ zapewnienia odpowiedniego
poziomu wyszkolenia stra˝ników i jed-
nolitoÊci minimum programowego,
zakres wiedzy teoretycznej i praktyki
niezb´dnej do wykonywania obowiàz-
ków stra˝nika oraz poprawnoÊç prze-
biegu i rzetelnoÊç oceny egzaminowa-
nych.”;

15) uchyla si´ art. 28.
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Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176) w art. 44h w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organom Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym,
˚andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i stra˝om gmin-
nym (miejskim),”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 6d w ust. 1 po wyrazie „powo∏uje” dodaje si´
wyrazy „i odwo∏uje”;

2) w art. 7 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4. 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
i Nr 124, poz. 1152) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 3b dodaje si´ pkt 3c
w brzmieniu:

„3c) stra˝nik gminny (miejski);”;

2) w art. 80c w ust. 1 po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a
w brzmieniu:

„10a) stra˝om gminnym (miejskim);”;

3) w art. 100c w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a
w brzmieniu:

„8a) stra˝om gminnym (miejskim);”;

4) w art. 130a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzj´ o przemieszczeniu lub usuni´ciu pojaz-
du z drogi podejmuje:

1) policjant — w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1—3;

2) stra˝nik gminny (miejski) — w sytuacji, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 1;

3) osoba dowodzàca akcjà ratowniczà — w sy-
tuacji, o której mowa w ust. 3.”.

Art. 5. 1. Âwiadectwa ukoƒczenia przeszkolenia pod-
stawowego oraz orzeczenia lekarskie o braku przeciw-
wskazaƒ do wykonywania prac na okreÊlonym stanowi-
sku, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
stra˝nikom lub osobom ubiegajàcym si´ o przyj´cie do
s∏u˝by w stra˝ach gminnych, zachowujà wa˝noÊç.

2. Stra˝nicy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
odbywajà przeszkolenie podstawowe, koƒczà je we-
d∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 6. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie upowa˝nieƒ za-
wartych w ustawie powo∏anej w art. 1 i zmienionych ni-
niejszà ustawà, zachowujà moc do czasu wydania
przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.
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