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REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 25
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

§ 1.

Biuro jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, powo³an¹ do prowadzenia wspó³pracy miê-
dzynarodowej w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej oraz jego obs³ugi w tym zakresie.

§ 2.

Do zakresu dzia³ania Biura nale¿y:

1) prowadzenie i organizowanie wspó³pracy miêdzynarodo-
wej w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, w szcze-
gólnoœci poprzez:
a) okreœlanie i przedstawianie do akceptacji Komendanto-

wi G³ównemu Stra¿y Granicznej priorytetów i kierun-
ków wspó³pracy miêdzynarodowej Stra¿y Granicznej
zgodnie z za³o¿eniami polityki miêdzynarodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz resortu spraw wewnêtrznych
i administracji,

b) reprezentowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, z jego polecenia lub upowa¿nienia, w kontak-
tach z partnerami zagranicznymi, organami Unii Euro-
pejskiej, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, orga-
nami administracji pañstwowej, innymi w³aœciwymi pod-
miotami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami
miêdzynarodowymi,

c) utrzymywanie bezpoœrednich kontaktów z przedstawi-
cielami podmiotów wymienionych w lit. b, w tym z ofi-
cerami ³¹cznikowymi organów ochrony granicy innych
pañstw w Polsce,

d) koordynowanie lub wspomaganie wspó³dzia³ania komó-
rek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej i jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej z pod-
miotami wymienionymi w lit. b,

e) utrzymywanie bie¿¹cych kontaktów z oficerami ³¹czni-
kowymi Stra¿y Granicznej delegowanymi za granicê
i sprawowanie merytorycznego nadzoru nad ich dzia-
³alnoœci¹;

2) przygotowywanie kontaktów zagranicznych Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców, w szcze-
gólnoœci polegaj¹ce na:
a) wspó³dzia³aniu z organami administracji pañstwowej,

instytucjami, organizacjami oraz s³u¿bami krajowymi,
b) przedstawianiu propozycji terminów spotkañ z partne-

rami zagranicznymi,
c) monitorowaniu wykonywania przez komórki organiza-

cyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostki
organizacyjne Stra¿y Granicznej zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z umów, porozumieñ, protoko³ów i uzgodnieñ bi-
lateralnych i multilateralnych oraz przygotowywanie in-
formacji i analiz w tym zakresie,

d) opracowywaniu, we wspó³pracy z innymi komórkami
organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,

materia³ów informacyjnych i analitycznych, tez do roz-
mów oraz projektów wyst¹pieñ, protoko³ów, deklara-
cji, komunikatów i innych dokumentów, które maj¹ byæ
przedmiotem uzgodnieñ Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej i jego zastêpców z w³aœciwymi partnera-
mi zagranicznymi na poziomie bilateralnym i multilate-
ralnym,

e) bie¿¹cym prowadzeniu spraw zwi¹zanych z nominacja-
mi i odwo³aniami G³ównego Pe³nomocnika Graniczne-
go i jego zastêpców, a tak¿e pe³nomocników granicz-
nych, ich zastêpców i pomocników,

f)  zapewnieniu t³umaczeñ korespondencji zagranicznej Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêp-
ców;

3) koordynowanie dzia³añ Stra¿y Granicznej zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, a w szczególnoœci:
a) pe³nienie funkcji Koordynatora Resortowego systemu

„Europejska Wymiana Dokumentów – Polska” (EWDP),
w tym koordynowanie prac wdro¿eniowych systemu
w Stra¿y Granicznej,

b) analiza i dystrybucja w systemie koordynacji dokumen-
tów pozostaj¹cych we w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej,
przekazywanych przez w³aœciwe organy administracji
pañstwowej oraz Unii Europejskiej,

c) opiniowanie i opracowywanie oraz koordynowanie opi-
niowania i opracowywania przez w³aœciwe komórki or-
ganizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostki organizacyjne Stra¿y Granicznej stanowisk Stra-
¿y Granicznej wobec dokumentów, o których mowa
w lit. b oraz w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
organów Unii Europejskiej;

d) opiniowanie i przedk³adanie Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej instrukcji dla przedstawicieli Stra¿y
Granicznej uczestnicz¹cych w pracach grup roboczych
lub komitetów Rady Unii Europejskiej i Komisji Euro-
pejskiej,

e) koordynowanie udzia³u przedstawicieli Stra¿y Granicz-
nej w misjach oceniaj¹cych Sch-Eval w innych pañ-
stwach cz³onkowskich obszaru Schengen,

f)  koordynowanie przygotowañ Stra¿y Granicznej do prze-
prowadzenia polskiej Prezydencji w Radzie Unii Euro-
pejskiej w 2011 r. w tym organizacja i prowadzenie Se-
kretariatu Prezydencji w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y
Granicznej;

4) reprezentowanie Stra¿y Granicznej w pracach:
a) Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Schengen (Sch-Eval) Rady

Unii Europejskiej,
b) Komitetu Strategicznego ds. Granic Imigracji i Azylu (SCI-

FA) Rady Unii Europejskiej;
c) grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej powo³anej

do stworzenia koncepcji Europejskiego Systemu Nad-
zoru Granic (EUROSUR);
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5) inicjowanie i koordynowanie oraz monitorowanie udzia³u
Stra¿y Granicznej w przedsiêwziêciach Europejskiej Agen-
cji do spraw Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Gra-
nicach Zewnêtrznych Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, zwan¹ dalej „Agencj¹ FRONTEX”, w szczególnoœci
poprzez:
a)  realizowanie zadañ krajowego punktu kontaktowego ds.

wspó³pracy z Agencj¹ FRONTEX (NFPOC),
b) obs³ugê merytoryczn¹ udzia³u przedstawicieli Stra¿y

Granicznej w posiedzeniach Rady Zarz¹dzaj¹cej Agen-
cji FRONTEX,

c) prowadzenie spraw zwi¹zanych z naborem funkcjona-
riuszy Stra¿y Granicznej do krajowej rezerwy ekspertów
zespo³ów szybkiej interwencji na granicy, zwanej dalej
„krajow¹ rezerw¹”,

d) wspó³dzia³anie z Krajowym Punktem Kontaktowym do
spraw RABIT, w zakresie:
- zapewnienia utrzymywania w aktualnoœci wykazu

krajowej rezerwy,
- realizowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z wysy³a-

niem funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz sprzê-
tu i wyposa¿enia Stra¿y Granicznej z zasobów Cen-
tralnego Rejestru Dostêpnego Sprzêtu Technicznego
CRATE (zwanego dalej „CRATE”), na operacje i æwi-
czenia zespo³ów szybkiej interwencji na granicy,

e) udzia³ w uzgadnianiu planu operacyjnego okreœlaj¹ce-
go szczegó³owe warunki oddelegowania ekspertów ze-
spo³ów szybkiej interwencji na granicy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

f)  przekazywanie w³aœciwym komórkom organizacyjnym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostkom or-
ganizacyjnym Stra¿y Granicznej informacji, dotycz¹cych
zapotrzebowania Agencji FRONTEX w ramach zasobów
CRATE;

6) realizacja zadañ zwi¹zanych z pozyskiwaniem œrodków fi-
nansowych Unii Europejskiej i innych zagranicznych œrod-
ków finansowych przeznaczonych dla Stra¿y Granicznej,
a w szczególnoœci:
a)  koordynowanie przygotowania wk³adów Stra¿y Granicz-

nej do programów wieloletnich i rocznych Funduszu
Granic Zewnêtrznych we wspó³pracy z w³aœciwymi ko-
mórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej i jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Gra-
nicznej,

b) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przygoto-
wania przez komórki organizacyjne Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej i jednostki organizacyjne Stra¿y Gra-
nicznej projektów wykorzystania innych œrodków finan-
sowych Unii Europejskiej oraz poza unijnych œrodków
finansowych, w tym Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pra-
cy;

7) inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie udzia³u
Stra¿y Granicznej w inicjatywach miêdzynarodowych oraz
programach pomocowych adresowanych do pañstw trze-
cich, w szczególnoœci poprzez:
a) opracowywanie projektów w ramach polskiej pomocy

zagranicznej udzielanej pañstwom trzecim za poœred-
nictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

b) przygotowywanie wk³adów i propozycji do programów
lub projektów opracowywanych przez inne instytucje,
organizacje krajowe i zagraniczne aplikuj¹ce o œrodki
finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Unii

Europejskiej przeznaczone na pomoc dla pañstw trze-
cich,

c) analizê propozycji w³aœciwych merytorycznie komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
i jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej dotycz¹-
cych kandydatów do reprezentowania Stra¿y Granicz-
nej w pracach organów Unii Europejskiej, miêdzynaro-
dowych konferencji, grup roboczych i zadaniowych oraz
w misjach, projektach, programach i innych inicjatywach
o charakterze miêdzynarodowym i przedk³adanie ich Ko-
mendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej,

d) monitorowanie wykonania przez w³aœciwe komórki or-
ganizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostki organizacyjne Stra¿y Granicznej zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z udzia³u przedstawicieli Stra¿y Granicz-
nej w inicjatywach, o których mowa w lit. a-c;

8) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z postanowieniami umów
miêdzynarodowych w zakresie administracji granicy pañ-
stwowej i wspó³pracy w sprawach granicznych, w szcze-
gólnoœci poprzez:
a)  prowadzenie bezpoœredniej wspó³pracy, z polecenia lub

upowa¿nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej, z organami i instytucjami pañstw s¹siednich w³a-
œciwymi w zakresie administracji granicy pañstwowej
oraz organizacji wspó³pracy granicznej,

b) prowadzenie prac w ramach dzia³alnoœci miêdzynaro-
dowych komisji granicznych, zwi¹zanych g³ównie z opra-
cowywaniem i aktualizacj¹ geodezyjnej i kartograficz-
nej dokumentacji granicznej oraz okresowymi kontro-
lami przebiegu i oznakowania granicy pañstwowej,

c) udzia³ w pracach innych miêdzynarodowych komisji
i grup roboczych oraz spotkaniach poœwiêconych spra-
wom wspó³pracy granicznej i administracji granicy pañ-
stwowej,

d) wspó³dzia³anie z organami administracji pañstwowej
i samorz¹dowej w sprawach zwi¹zanych z administracj¹
granicy pañstwowej i dzia³alnoœci¹ miêdzynarodowych
komisji granicznych;

9) udzia³ w procesie zawierania umów miêdzynarodowych,
w szczególnoœci polegaj¹cy na:
a) opracowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach pro-

jektów umów miêdzynarodowych reguluj¹cych zagad-
nienia zwi¹zane z przebiegiem i oznakowaniem granicy
pañstwowej i wspó³prac¹ w sprawach granicznych,

b) analizowaniu, opiniowaniu i uczestniczeniu w negocja-
cjach projektów umów miêdzynarodowych pozostaj¹-
cych w zwi¹zku z przebiegiem i oznakowaniem granicy
pañstwowej, przygotowywanych przez inne organy ad-
ministracji pañstwowej;

10) dprowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej dotycz¹cej
wspó³pracy miêdzynarodowej Stra¿y Granicznej,
w szczególnoœci poprzez:
a) przygotowywanie, we wspó³pracy z komórkami orga-

nizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, przetwa-
rzanie i udostêpnianie opinii, materia³ów analitycznych
i innych dokumentów podmiotom wymienionym w
pkt 1 lit. b,

b) udostêpnianie komórkom organizacyjnym Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostkom organizacyj-
nym Stra¿y Granicznej materia³ów informacyjnych,
kopii umów, protoko³ów, porozumieñ i sprawozdañ
oraz informacji na temat zagranicznych organów i in-
stytucji w³aœciwych w sprawach ochrony granic pañ-
stwowych;
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11) realizacja zadañ wnikaj¹cych z zarz¹dzeñ i decyzji Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej w zakresie w³aœciwo-
œci Biura, do których m. in. nale¿y:

a) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej: wniosków o zgodê na podró¿ s³u¿bow¹ poza
granicami kraju, wniosków o zgodê na przyjêcie dele-
gacji zagranicznej, sprawozdañ i protokó³ów z tych spo-
tkañ,

b)  prowadzenie rejestru wniosków o zgodê na podró¿ s³u¿-
bow¹ poza granicami kraju i sprawozdañ z tych podró-
¿y,

c)  opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów praw-
nych,

d) prowadzenie spraw dotycz¹cych przygotowañ obron-
nych i zarz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej.

§ 3.

W sk³ad Biura wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej;

4) Wydzia³ Wspó³pracy Granicznej;

5) Wydzia³ Wspó³pracy Europejskiej.

§ 4.

1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpcy dyrektora
i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor jest prze³o¿onym funkcjonariuszy i pracowników
pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych w Biurze.

§ 5.

Do zakresu obowi¹zków dyrektora nale¿y, w szczegól-
noœci:

1) organizowanie pracy Biura;

2) zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wy-
konywania zadañ Biura;

3) okreœlenie kierunków dzia³ania i koordynacja wykonywa-
nia zadañ s³u¿bowych przez poszczególne wewnêtrzne
komórki organizacyjne Biura i samodzielne stanowiska
pracy;

4) reprezentowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej, z jego polecenia lub upowa¿nienia, w kontaktach z part-
nerami zagranicznymi, organami administracji pañstwo-
wej oraz  innymi w³aœciwymi podmiotami krajowymi i za-
granicznymi w ramach realizacji celów i kierunków wspó³-
pracy miêdzynarodowej, dotycz¹cej Stra¿y Granicznej;

5) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej sprawozdañ z realizacji zadañ na³o¿onych na Biuro;

6) wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych zleconych przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 6.

Dyrektor jest uprawniony do:

1) prowadzenia korespondencji z podmiotami krajowymi i za-
granicznymi w zakresie dzia³ania Biura;

2) upowa¿niania zastêpcy dyrektora do podejmowania decy-
zji w jego imieniu w okreœlonym zakresie;

3) wydawania decyzji, poleceñ i wytycznych w zakresie wy-
nikaj¹cym z zadañ Biura;

4) upowa¿niania na piœmie podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników do podejmowania decyzji w jego imieniu
w œciœle okreœlonych przez niego sprawach;

5) powo³ywania spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników komisji/zespo³ów do wykonywania okre-
œlonych zadañ, ustalaj¹c zakres tych zadañ oraz czas dzia-
³ania komisji/zespo³u;

6) akceptowania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych

funkcjonariuszy i pracowników Biura,
b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Biura oraz za-

stêpcy dyrektora Biura;

7) zawierania w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej – na podstawie pisemnego upowa¿nienia – umów
na wykonanie prac geodezyjno-budowlanych i konserwa-
cyjnych oraz kartograficznych i introligatorskich zwi¹za-
nych z pomiarem i oznakowaniem granicy pañstwowej
oraz opracowaniem dokumentacji granicznej;

8) zatwierdzania do wyp³aty faktur z zakresu prac, o których
mowa w pkt. 7;

9) wyra¿ania zgody na brakowanie i niszczenie dokumentów
niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, znajduj¹-
cych siê w Biurze, w drodze zatwierdzenia protoko³u bra-
kowania i zniszczenia.

§ 7.

Obs³ugê kancelaryjn¹ Biura zapewnia Gabinet Komen-

danta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 8.

Dyrektor Biura, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada pisemne oœwiadczenie
o przyjêciu obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Biura okre-
œlonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone
czytelnym podpisem, które nastêpnie przekazywane jest do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
w celu w³¹czenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej umieszcza na oœwiad-
czeniu swoj¹ pieczêæ.


