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ZARZ¥DZENIE NR 40

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zasad i form organizowania i prowadzenia pościgów oraz działań pościgowych przez Straż Graniczną

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 
poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 

1. Zarządzenie określa zasady i formy organizowania 
i prowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
pościgów i działań pościgowych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do pościgów 
i działań pościgowych prowadzonych przez funkcjona-
riuszy Straży Granicznej podczas pełnienia służby 
granicznej i prowadzenia działań granicznych.

§ 2. 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) SG – Straż Graniczną;

2) funkcjonariusz – funkcjonariusza SG;

3) działania pościgowe – zespół przedsięwzięć organiza-
cyjnych, taktycznych i technicznych, podejmowanych 
przez jednostki organizacyjne SG i komórki organiza-
cyjne Komendy Głównej Straży Granicznej w celu re-
alizacji czynności związanych z prowadzeniem pościgu 
krajowego lub pościgu transgranicznego;

4) pościg – działanie podejmowane przez funkcjonariusza 
zmierzające do ujęcia osoby ściganej;

5) pościg krajowy – pościg lub działania pościgowe pro-
wadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pościg transgraniczny – pościg prowadzony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i państwa sąsiedniego;

7) pościg bezpośredni – działanie prowadzone przez 
funkcjonariusza bezpośrednio za osobą ściganą na 
kierunku jej ucieczki, pieszo, z wykorzystaniem środków 
transportu lub statków powietrznych;

8) pościg równoległy – działanie prowadzone na drogach 
przyległych do trasy ucieczki osoby ściganej w celu jej 
wyprzedzenia, odcięcia drogi i jej ujęcia;

9) pościg kombinowany – działanie stanowiące połącze-
nie elementów pościgu bezpośredniego i pościgu 
równoległego;

10) działania blokadowe – zespół przedsięwzięć zmierza-
jących do izolowania określonego obszaru i uniemoż-
liwienia opuszczenia go przez osobę ściganą oraz 
stworzenie warunków do jej ujęcia;

11) posterunek kontrolno-blokadowy – wyznaczone miej-
sce prowadzenia kontroli ruchu drogowego, z możli-
wością przekształcenia w posterunek blokadowy;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 
i Nr 171, poz. 1016.

12) posterunek blokadowy – wyznaczone miejsce, zorga-
nizowane w celu zatrzymania osoby ściganej porusza-
jącej się środkiem transportu;

13) okrążenie – działanie uniemożliwiające przemieszcza-
nie się osoby ściganej, znajdującej się w określonym 
obszarze;

14) zasadzka – działanie polegające na ukryciu się funk-
cjonariuszy we wcześniej ustalonym rejonie i czasie, 
w którym prawdopodobnie będzie przebywać osoba 
ścigana, w celu jej zatrzymania;

15) osoba ścigana – osobę:
a)  nie podporządkowującą się wezwaniu do okazania 

dokumentów w celu ustalenia jej tożsamości lub 
wezwaniu do zatrzymania się lub zatrzymania 
środka transportu, którym kieruje i podejmującą 
ucieczkę,

b)  co do której zachodzą przesłanki do jej zatrzymania 
w trybie i przypadkach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, 
a która podjęła ucieczkę,

c)  zatrzymaną lub pozbawioną wolności, która zbie-
gła z miejsca zatrzymania, izolacji lub konwoju,

d)  poszukiwaną;

16) kierownik służby dyżurnej – funkcjonariusza pełniące-
go służbę jako kierownik zmiany lub jako kierownik 
zespołu służby granicznej placówki SG, jako kierownik 
zespołu – dyżurny operacyjny Placówki Straży Gra-
nicznej Kraków-Balice;

17) kierujący pościgiem – funkcjonariusza pełniącego 
służbę jako kierownik służby dyżurnej lub jako dyżur-
ny operacyjny oddziału SG, funkcjonariusza wyzna-
czonego przez komendanta oddziału SG lub komen-
danta placówki SG, któremu podlegają funkcjonariu-
sze biorący udział w działaniach pościgowych;

18) punkt kontaktowy – komórkę organizacyjną w ramach 
której uprawnieni funkcjonariusze Rzeczypospolitej 
Polskiej i państwa sąsiedniego biorą udział w koordy-
nowaniu współpracy formacji granicznych i policyj-
nych w zakresie realizacji procedury pościgu transgra-
nicznego;

19) środki łączności – sprzęt przewodowy i bezprzewodo-
wy używany do utrzymania kontaktu, a w szczególno-
ści sprzęt radiowy (radiotelefon stacjonarny, przewoź-
ny, stacja retransmisyjna), telefon stacjonarny, telefon 
komórkowy, CB radio.

§ 3. 

W ramach działań pościgowych funkcjonariusze 
mogą, w zależności od zaistniałej sytuacji, podejmować 
wspólne czynności z funkcjonariuszami innych służb lub 
funkcjonariuszami służb państwa sąsiedniego, na zasa-
dach określonych w odrębnych porozumieniach i umowach 
międzynarodowych.
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§ 4. 

1. Działania pościgowe prowadzi się w formie:
1) pościgu bezpośredniego;
2) pościgu równoległego;
3) pościgu kombinowanego;
4) działań blokadowych.

2. Formy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się 
podczas prowadzenia pościgu transgranicznego na 
terytorium państwa sąsiedniego.

§ 5. 

W trakcie działań pościgowych można stosować:

1) okrążenie;

2) zasadzkę;

3) posterunek kontrolno-blokadowy;

4) posterunek blokadowy;

5) patrolowanie i rozpoznanie określonego terenu.

§ 6. 

Podczas prowadzenia pościgu należy kierować się 
zasadami:

1) jednoosobowego kierowania;

2) celowości, szybkości i ciągłości działania;

3) zachowania sprawnego obiegu i wymiany informacji;

4) minimalizacji ryzyka utraty życia lub doznania uszczerb-
ku na zdrowiu funkcjonariuszy prowadzących pościg, 
osoby ściganej, a także osób postronnych znajdujących 
się w obszarze działań pościgowych.

§ 7.

W celu przygotowania działań pościgowych, funk-
cjonariusze mogą prowadzić rozpoznanie obejmujące 
całokształt czynności, mających na celu zgromadzenie 
informacji niezbędnych do organizowania i prowadzenia 
działań pościgowych.

 Rozdział 2.

Pościg krajowy  

§ 8. 

Rozpoczęcie pościgu następuje: 

1) z inicjatywy funkcjonariusza, który:
a)  utrzymuje kontakt wzrokowy z osobą ściganą,
b)  uzyskał informację o przypuszczalnym kierunku 

przemieszczania się osoby ściganej,
c)  porusza się po śladach pozostawionych przez oso-

bę ściganą; 

2) na polecenie przełożonego lub kierującego pościgiem.

§ 9. 

Podejmując decyzję o podjęciu działań pościgowych 
należy uwzględnić:

1) przyczynę ucieczki i przebieg zdarzenia poprzedzające-
go wszczęcie pościgu;

2) liczbę i zachowanie osób ściganych;

3) zagrożenie mogące wystąpić ze strony osoby ściganej;

4) rodzaj i możliwości techniczne ściganego środka trans-
portu oraz służbowego środka transportu;

5) warunki drogowe, atmosferyczne i topograficzne;

6) możliwość uzyskania wsparcia;

7) realną szansę prowadzenia skutecznego pościgu.

§ 10.

1. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia osób znajdujących się bezpośrednio w obsza-
rze działań pościgowych, funkcjonariusz nie podejmu-
je pościgu bezpośredniego, a podjęty pościg bezpo-
średni przerywa.

2. O przerwaniu pościgu bezpośredniego funkcjonariusz 
powiadamia kierującego pościgiem, przełożonego albo 
kierownika służby dyżurnej.

§ 11. 

Funkcjonariusz przerywa pościg po wyczerpaniu 
wszelkich możliwości ujęcia osoby ściganej lub na pole-
cenie kierującego pościgiem albo przełożonego.

§ 12.

1. Funkcjonariusz prowadzący pościg bezpośredni po-
wiadamia niezwłocznie za pośrednictwem środków 
łączności kierownika służby dyżurnej właściwej miej-
scowo placówki SG o:
1) podjęciu pościgu, jego przyczynie, danych umożli-

wiających identyfikację osoby ściganej, szybkości 
jej przemieszczania oraz o środku transportu, któ-
rym się przemieszcza;

2) kierunku ucieczki i punktach orientacyjnych;
3) wykorzystaniu służbowego środka transportu jako 

uprzywilejowanego;
4) danych identyfikujących służbowy środek transpor-

tu tj. marka, kolor, numer rejestracyjny, kryptonim 
radiowy;

5) czynnościach zmierzających do zatrzymania osoby 
ściganej lub miejscu jej ukrycia.

2. W przypadku braku łączności z kierownikiem służby 
dyżurnej właściwej miejscowo placówki SG lub z in-
nych ważnych przyczyn, funkcjonariusz prowadzący 
pościg bezpośredni niezwłocznie przekazuje dyżurne-
mu operacyjnemu oddziału SG, za pośrednictwem 
środków łączności, informacje określone w ust. 1.

3. W przypadku braku łączności z kierownikiem służby 
dyżurnej właściwej miejscowo placówki SG i dyżurnym 
operacyjnym oddziału SG, funkcjonariusz prowadzący 
pościg bezpośredni niezwłocznie przekazuje informacje 
określone w ust. 1 dyżurnemu najbliższej jednostki 
organizacyjnej Policji.

§ 13. 

Kierownik służby dyżurnej właściwej miejscowo 
placówki SG, po otrzymaniu informacji określonych w § 12 
ust. 1, realizuje następujące czynności:

1) zarządza i koordynuje prowadzenie działań pościgo-
wych do czasu przybycia komendanta placówki SG lub 
wyznaczonej przez niego osoby i przejęcia przez nią 
dowodzenia;

2) zawiadamia o działaniach pościgowych funkcjonariu-
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szy pełniących służbę w rejonie prowadzenia działań 
pościgowych i stawia im zadania;

3) zawiadamia współdziałające placówki SG oraz jednost-
ki organizacyjne Policji o potrzebie włączenia się do 
pościgu, w tym zorganizowania, w wyznaczonych 
miejscach posterunków blokadowych lub przejęcia 
pościgu;

4) organizuje działania blokadowe na przypuszczalnej 
trasie ucieczki i wydaje polecenie zastosowania kol-
czatki drogowej lub użycia służbowego środka trans-
portu do zablokowania drogi;

5) zawiadamia o działaniach pościgowych dyżurnego 
operacyjnego oddziału SG informując go o podjętych 
działaniach;

6) zawiadamia o działaniach pościgowych komendanta 
placówki SG;

7) za zgodą komendanta placówki SG lub na polecenie 
kierującego pościgiem kieruje do pościgu dodatkowych 
funkcjonariuszy nie wyznaczonych do pełnienia służby;

8) w przypadku pościgu za osobą przemieszczającą się 
w kierunku granicy państwa lub w bezpośredniej bli-
skości granicy państwa, informuje właściwe organy 
państwa sąsiedniego bezpośrednio lub poprzez punkt 
kontaktowy;

9) utrzymuje stałą łączność z funkcjonariuszami prowa-
dzącymi pościg bezpośredni;

10) zbiera informacje o osobie ściganej, środku transpor-
tu oraz przebiegu pościgu, dokonuje weryfikacji uzy-
skanych informacji, jak również czyni dodatkowe 
ustalenia w oparciu o dostępne bazy danych.

§ 14.

Dyżurny operacyjny właściwego miejscowo oddziału 
SG, po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 12 ust. 2 
lub w § 13 pkt 5, realizuje następujące czynności:

1) koordynuje prowadzenie działań pościgowych, gdy 
zasięgiem wykraczają poza terytorialny zasięg działania 
placówki SG, w ramach której podjęto pościg lub gdy 
otrzymał bezpośrednie zgłoszenie o pościgu, zgodnie 
z § 12 ust. 2;

2) zawiadamia o działaniach pościgowych komendantów 
placówek SG, w terytorialnym zasięgu działania których 
są lub mogą być prowadzone działania pościgowe oraz 
stawia im zadania;

3) zawiadamia właściwe miejscowo jednostki organiza-
cyjne Policji o potrzebie włączenia się do pościgu, 
w tym do zorganizowania w wyznaczonych miejscach 
posterunków blokadowych lub przejęcia pościgu przez 
Policję;

4) może skierować do działań pościgowych statek po-
wietrzny SG, zgodnie z poniższym trybem:
a)  w przypadku gdy oddział SG posiada w dyspozycji 

statek powietrzny oraz gdy względy operacyjne lub 
specyfika prowadzenia pościgu nie wykluczają jego 
użycia, sprawdza możliwość jego wykorzystania:

 – jeżeli trwa dyżur lotniczy zgłasza zapotrzebowa-
nie na statek powietrzny w celu użycia w dzia-
łaniach pościgowych,

 – jeżeli nie ma dyżuru lotniczego, a zaistnieje 
konieczność użycia statku powietrznego, uzgad-
nia z naczelnikiem wydziału lotniczego możli-
wość jego użycia, a także czas potrzebny na 

skompletowanie załogi statku powietrznego 
oraz jego przygotowanie do lotu. Przy możliwo-
ści sprawnego wprowadzenia statku powietrz-
nego do działań pościgowych, wystawia zapo-
trzebowanie na użycie go w działaniach pości-
gowych,

b)  w razie konieczności, gdy oddział SG prowadzący 
działania pościgowe nie posiada w dyspozycji stat-
ku powietrznego, może wystąpić w imieniu komen-
danta oddziału SG z zapotrzebowaniem na użycie 
statku powietrznego do właściwego komendanta 
innego oddziału SG lub z wnioskiem do właściwe-
go komendanta wojewódzkiego Policji o skierowa-
nie do działań pościgowych statku powietrznego 
Policji;

5) w przypadku pościgu za osobą przemieszczającą się 
w kierunku granicy państwa lub w bezpośredniej bli-
skości granicy państwa, informuje o prowadzonym 
pościgu punkty kontaktowe lub właściwe organy pań-
stwa sąsiedniego;

6) w razie konieczności kieruje do pościgu dodatkowych 
funkcjonariuszy;

7) utrzymuje stałą łączność z funkcjonariuszami prowa-
dzącymi działania pościgowe oraz kierownikami służb 
dyżurnych współdziałającymi w ramach prowadzonych 
działań pościgowych;

8) zawiadamia o działaniach pościgowych dyżurnego 
operacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej, 
informując go o podjętych działaniach w związku z pro-
wadzonym pościgiem;

9) zbiera informacje o osobie ściganej, środku transportu 
oraz przebiegu pościgu, dokonuje weryfikacji uzyska-
nych informacji, jak również prowadzi dodatkowe 
ustalenia w oparciu o dostępne bazy danych;

10) powiadamia komendanta oddziału SG;

11) podejmuje decyzję o przerwaniu pościgu.

§ 15. 

W przypadku prowadzenia działań pościgowych 
przez Policję:

1) kierownik służby dyżurnej właściwej miejscowo pla-
cówki SG, na wniosek dyżurnego komendy powiatowej 
lub komendy miejskiej Policji, posiadając wystarczają-
ce siły i środki realizuje czynności, o których mowa 
w § 13;

2) dyżurny operacyjny właściwego miejscowo oddziału 
SG, na wniosek dyżurnego komendy powiatowej, 
komendy miejskiej lub komendy wojewódzkiej Policji, 
realizuje czynności, o których mowa w § 14 pkt 1-2, 
4-11.

§ 16.

1. W przypadku prowadzenia działań pościgowych, kie-
rujący pościgiem, może organizować działania bloka-
dowe przy wykorzystaniu:
1) posterunków kontrolno-blokadowych;
2) posterunków blokadowych;
3) zasadzki;
4) okrążenia.

2. Schematy poglądowe posterunków kontrolno-bloka-
dowych i posterunków blokadowych, określa załącznik 
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nr 1 do zarządzenia, natomiast zasady tworzenia takich 
posterunków, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 17. 

1. Przy użyciu statku powietrznego SG w ramach działań 
pościgowych można w szczególności:
1) prowadzić rozpoznanie lub patrolowanie;
2) koordynować działania w terenie;
3) prowadzić pościg.

2. Użycie statku powietrznego SG podczas działań pości-
gowych, należy realizować zgodnie z Instrukcją Ope-
racyjną Lotnictwa Straży Granicznej.

§ 18.

Czynności z użyciem statku powietrznego SG w ra-
mach działań pościgowych utrwala się za pomocą dostęp-
nych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 19. 

1. Podczas lotu dowódca statku powietrznego SG obo-
wiązany jest współdziałać z kierującym pościgiem.

2. Ostateczną decyzję odnośnie realizacji poleceń wyda-
wanych przez kierującego pościgiem podejmuje do-
wódca statku powietrznego SG, który stosuje zasadę 
bezpiecznego wykonania operacji lotniczej.

 Rozdział 3.

Pościg transgraniczny

§ 20. 

Pościg transgraniczny prowadzi się w zakresie 
i w sposób określony w postanowieniach umów i porozu-
mień międzynarodowych, a także przepisach stanowionych 
przez organizacje międzynarodowe, jeżeli z ratyfikowanej 
przez Rzeczypospolitą Polską umowy międzynarodowej 
wynika bezpośrednie stosowanie tych przepisów.

§ 21. 

Wymiana informacji dotyczących pościgu transgra-
nicznego z funkcjonariuszami właściwych organów państw 
sąsiednich powinna być, w zależności od jego przebiegu 
lub możliwości organizacyjnych, prowadzona:

1) za pośrednictwem kierownika służby dyżurnej właści-
wej miejscowo placówki SG lub dyżurnego operacyj-
nego właściwego miejscowo oddziału SG;

2) za pośrednictwem punktu kontaktowego;

3) bezpośrednio z tymi funkcjonariuszami.

§ 22. 

1. Funkcjonariusz kierujący pościgiem, który może stać 
się pościgiem transgranicznym prowadzonym z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa 
sąsiedniego, niezwłocznie, z reguły jeszcze przed prze-
kroczeniem granicy, nawiązuje kontakt za pośrednic-
twem punktu kontaktowego z właściwymi organami 
państwa na terytorium którego ma być kontynuowany 
pościg i informuje je w szczególności o:
1) przewidywanym miejscu i czasie przekroczenia 

granicy przez osobę ściganą oraz funkcjonariuszy 

kontynuujących pościg;
2) liczbie osób ściganych oraz liczbie funkcjonariuszy 

prowadzących pościg;
3) przyczynie prowadzenia pościgu;
4) danych umożliwiających identyfikację ściganego 

środka transportu i osób ściganych;
5) służbowych środkach transportu i uzbrojeniu funk-

cjonariuszy.

2. W momencie przekroczenia granicy państwowej i kon-
tynuowania pościgu transgranicznego na terytorium 
innego państwa, kierujący pościgiem przejmuje rolę 
koordynatora w zakresie przekazywania informacji 
pomiędzy właściwymi organami państwa na teryto-
rium którego kontynuowany jest pościg, a funkcjona-
riuszami uczestniczącymi w pościgu.

§ 23. 

Pościg transgraniczny może być kontynuowany 
bez wcześniejszej zgody właściwych organów państwa 
sąsiedniego, jeżeli:

1) nie istniała możliwość poinformowania właściwych 
organów państwa sąsiedniego z uwagi na konieczność 
podjęcia bezzwłocznych działań;

2) właściwe organy państwa sąsiedniego zastały poinfor-
mowane, ale nie mogły podjąć pościgu. 

§ 24. 

Funkcjonariusze realizujący pościg transgraniczny:

1) zobowiązani są posiadać legitymację służbową, którą 
okazują na każde wezwanie funkcjonariusza właściwe-
go organu państwa na terytorium którego pościg jest 
kontynuowany;

2) mają na sobie umundurowanie określone odrębnymi 
przepisami lub inne oznakowanie stosownie do posta-
nowień umów i porozumień międzynarodowych;

3) używają oznakowanego służbowego środka transpor-
tu, zgodnie z postanowieniami umów i porozumień 
międzynarodowych.

§ 25. 

Funkcjonariusze realizujący pościg transgraniczny 
na terytorium państwa sąsiedniego zobowiązani są do:

1) przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego dane-
go państwa;

2) stosowania się do poleceń właściwych organów dane-
go państwa;

3) przerwania pościgu na każde żądanie przedstawicieli 
właściwych organów tego państwa;

4) składania właściwemu organowi państwa, na teryto-
rium którego pościg był prowadzony, sprawozdania 
z wykonanych czynności.

§ 26. 

Funkcjonariusze uczestniczący w pościgu transgra-
nicznym na terytorium państwa sąsiedniego:

1) mogą ująć osobę ściganą w celu niezwłocznego prze-
kazania jej funkcjonariuszom państwa na terytorium 
którego był realizowany pościg, jeżeli funkcjonariusze 
tego państwa nie mogli interweniować wystarczająco 
szybko;
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2) po ujęciu osoby ściganej, do czasu przybycia funkcjo-
nariuszy właściwych organów państwa na terytorium 
którego był realizowany pościg, dokonują sprawdzenia 
osoby ściganej w celu odebrania jej broni, noża lub 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu;

3) odbierają osobie ściganej posiadane przez nią przed-
mioty, o których mowa w pkt 2, w celu przekazania ich 
funkcjonariuszom państwa na terytorium którego był 
prowadzony pościg.

§ 27. 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości 
prowadzenia pościgu transgranicznego przez funkcjonariu-
szy państwa sąsiedniego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:

1) punkty kontaktowe przekazują informację do kierow-
nika służby dyżurnej właściwej miejscowo placówki 
SG, w której terytorialnym zasięgu działania jest lub 
będzie prowadzony pościg oraz do dyżurnego opera-
cyjnego właściwego miejscowo oddziału SG;

2) kierownik służby dyżurnej właściwej miejscowo pla-
cówki SG wykonuje czynności określone w § 13, z wy-
łączeniem pkt 8, a także:
a)  w przypadku posiadania odpowiednich sił i środków 

określa sposób i miejsce przejęcia pościgu oraz 
w zależności od sytuacji organizuje działania mają-
ce na celu zatrzymanie osoby ściganej,

b)  informuje funkcjonariuszy mających przejąć pościg 
o wszelkich istotnych informacjach dotyczących 
osoby ściganej, środka transportu oraz decyduje 
o sposobie i miejscu przejęcia pościgu,

c)  w miarę możliwości nawiązuje łączność z funkcjo-
nariuszami państwa sąsiedniego prowadzącymi 
pościg bezpośredni;

3) dyżurny operacyjny właściwego miejscowo oddziału 
SG wykonuje czynności określone w § 14, z wyłącze-
niem pkt 5, a także kieruje do pościgu odpowiednie 
siły funkcjonariuszy, w celu niezwłocznego przejęcia 
pościgu oraz określa sposób przerwania pościgu przez 
funkcjonariuszy państwa sąsiedniego i przejęcia po-
ścigu.

§ 28. 

Przerwanie pościgu transgranicznego przez funk-
cjonariuszy państwa sąsiedniego oraz jego ewentualne 
przejęcie następuje na polecenie dyżurnego operacyjnego 
oddziału SG i jest realizowane poprzez:

1) przekazanie informacji o przerwaniu pościgu przez 
funkcjonariuszy państwa sąsiedniego oraz jego ewen-
tualnym przejęciu, drogą telefoniczną za pośrednic-
twem punktu kontaktowego, właściwemu organowi 
państwa sąsiedniego z podaniem miejsca i czasu 
przerwania pościgu oraz jego ewentualnego przejęcia;

2) zatrzymanie służbowego środka transportu państwa 
sąsiedniego prowadzącego pościg oraz poinformowa-
nie funkcjonariuszy państwa sąsiedniego o przerwaniu 
pościgu.

§ 29. 

Informację o przerwaniu pościgu transgranicznego 
przez funkcjonariuszy państwa sąsiedniego, kierujący 
pościgiem przesyła bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem 
punktu kontaktowego w formie pisemnej do właściwe-
go organu państwa, którego funkcjonariusze prowadzą 
pościg.

 Rozdział 4. 

Zabezpieczenie działań pościgowych

§ 30. 

1. Komendanci oddziałów SG zobowiązani są do zorga-
nizowania warunków niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzania działań pościgowych, a w szczegól-
ności do:
1) przygotowania stanu osobowego podległej jed-

nostki organizacyjnej SG do prowadzenia działań 
pościgowych poprzez doskonalenie umiejętności 
funkcjonariuszy przewidywanych do objęcia funkcji 
kierującego pościgiem;

2) sprawdzania znajomości przez funkcjonariuszy 
placówki SG zasad prowadzenia pościgu krajowe-
go i transgranicznego.

2. Komendant oddziału SG zapewnia, w miarę posiada-
nych środków, wyposażenie jednostek organizacyjnych 
SG w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań pości-
gowych, a w szczególności:
1) uzbrojenie;
2) kolczatki drogowe oraz inne niezbędne środki przy-

musu bezpośredniego;
3) środki transportu (pojazdy uprzywilejowane);
4) środki łączności;
5) środki i urządzenia niezbędne do prowadzenia 

kontroli drogowej i blokowania drogi.

§ 31. 

Komendanci oddziałów SG, w terminie dwóch mie-
sięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, wyznaczą na 
wypadek wystąpienia pościgu transgranicznego, w teryto-
rialnym zasięgu działania oddziału, miejsca do organizacji 
posterunków kontrolno-blokadowych.

§ 32. 

W celu właściwego przygotowania i realizacji dzia-
łań pościgowych, komendanci oddziałów SG stosownie 
do potrzeb mogą dokonać odpowiednich uzgodnień 
z innymi uprawnionymi służbami oraz opracowują plany 
współdziałania w zakresie prowadzenia wspólnych działań 
pościgowych.

§ 33. 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS


