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ZARZ¥DZENIE NR 85

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 16 listopada 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddzia³ów Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póŸn. zm.1 )) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§ 1.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 30 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 16 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Œl¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Powstañców Œl¹skich w Ra-
ciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z 2005 r. Nr 7, poz. 42
oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 3, poz. 30), zmienionego zarz¹-
dzeniem nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r., wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u s¹:

1) Wydzia³ Prezydialny;
2) Wydzia³ Graniczny;
3) Wydzia³ Operacyjno-Œledczy;
4) Wydzia³ do Spraw Cudzoziemców;
5) Wydzia³ Koordynacji Dzia³añ;
6) Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
7) Wydzia³ Kadr i Szkolenia;
8) Wydzia³ Finansów;
9) Wydzia³ Techniki i Zaopatrzenia;
10) Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;
12) Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;
13)Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Œl¹skiego Od-

dzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Raciborzu;.
14) Samodzielna Sekcja Szkolenia w Cieszynie;
15) Kompania Szkolna w Cieszynie.

3. Zespó³ Stanowisk Samodzielnych, w sk³ad, którego
wchodz¹: radcy prawni, rzecznik prasowy, specjalista
do spraw przeciwpo¿arowych, specjaliœci do spraw bez-
pieczeñstwa i higieny pracy i kapelan, oraz Zespó³ Au-
dytu Wewnêtrznego s¹ bezpoœrednio nadzorowane
przez komendanta oddzia³u.”;

2) w § 4 w ust.1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) naczelnicy przy pomocy swoich zastêpców (kierow-
ników sekcji w Wydziale Koordynacji Dzia³añ i Wy-
dziale Finansów) – w wydzia³ach;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kierownicy (kierownik zak³adu opieki zdrowotnej) –

w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 11-14”;

c) uchyla siê pkt 4;

3) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
   § 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Operacyj-

no-Œledczego nale¿y:
1)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)  sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpoznaw-
czej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddziale, w ce-
lu skutecznego zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich sprawców;

3)   sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i prowa-
dzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznawczej
i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)   sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fundu-
szu operacyjnego w oddziale;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci  Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyko-
nywaniem czynnoœci techniczno-kryminalistycz-
nych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8) prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)  wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów, któ-
re uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfikuj¹cych
funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz œrodków,
którymi pos³uguje siê przy wykonywaniu zadañ s³u¿-
bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygoto-
wawczych i postêpowañ w sprawach o wykrocze-
nia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodzenio-
wo-œledczej w zakresie wykonywanych przez funk-
cjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych w ochronie grani-
cy pañstwowej oraz ujawnionych przestêpstw i wy-
kroczeñ;

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007
r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1005 oraz z 2009 r. nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 14               – 323 –                     Poz. 87

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹zku
z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpoznaw-
czych;

14) realizowanie zadañ w ramach kryminalnej analizy
operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach;

15) przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Anali-
tyk” oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru
nad funkcjonowaniem systemu w zakresie oddzia-
³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci danych
oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników systemu;

16) kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyj-
nej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu dzia-
³añ Wydzia³u;

18) gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i dochodze-
niowo-œledczych;

19) analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia³añ
operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-
œledczych pod wzglêdem skutecznoœci uzyskiwa-
nych wyników, w szczególnoœci w zakresie wykry-
wania przestêpstw i wykroczeñ;

20) analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ, pro-
gnozowanie dynamiki, charakteru i kierunków tych
zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawozdañ,
materia³ów porównawczych, analiz i prognoz
w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym
w odrêbnych przepisach;

22) przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie¿¹-
cych informacji o osobach zatrzymanych, ujawnio-
nych przestêpstwach i wykroczeniach, wynikach
postêpowañ przygotowawczych oraz problemach
w ramach czynnoœci dochodzeniowo-œledczych
i czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych;

23) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz
ich ewidencji;

24) wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie w³a-
œciwoœci Wydzia³u;

26) wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicznej
w zakresie wykorzystania statków powietrznych
w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œledczych;

27) wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi
komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci Wydzia-
³u;

28) wspó³praca z Wydzia³em IX Zamiejscowym Zarz¹-
du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej w za-
kresie:
a) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœciwo-
œci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej,

b) prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpozna-
wania, zapobiegania i wykrywania przestêpstw
okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu kar-
nego pope³nionych przez funkcjonariuszy i pra-
cowników Stra¿y Granicznej w zwi¹zku z wyko-
nywaniem obowi¹zków s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywia-
du Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹ Woj-
skow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami i pod-
miotami, w tym zagranicznymi i miêdzynarodo-
wymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³owego
wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie legal-

noœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom w terytorialnym zasiêgu dzia-
³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywania
pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej przez cudzoziemców, powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)   wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿enie
pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub
areszcie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzê-
dów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub
wydanie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cu-
dzoziemców;

9)  wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñczego
w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu usta-
nowienia opiekuna prawnego dla prowadzenia po-
stêpowañ administracyjnych okreœlonych w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn. zm.)
oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695, z póŸn. zm.);

10) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zm.);

11) wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
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czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom z organami admini-
stracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli skar-
bowej oraz zwi¹zkami zawodowymi i organizacja-
mi pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w areszcie œledczym lub zak³adzie karnym znaj-
duj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³ania ko-
mendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzoziem-
com, od których przyjêto wniosek o nadanie sta-
tusu uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿-
samoœci cudzoziemca;

13) prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

15) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

16) ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okreœlo-
nym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

18) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego, w wyniku stwierdzenia okolicznoœci
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

19) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajowej
oraz odnotowywanie w dokumencie podró¿y cu-
dzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy w przy-
padkach okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

20) uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21) przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych od
organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22) prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-
du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

23) odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku otrzymania
tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿liwia-
j¹cych odczyt i zapis znaków pisma na noœniku pa-
pierowym lub za poœrednictwem sieci telekomu-

nikacyjnych i dorêczanie cudzoziemcowi decyzji
w formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu;

24) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków
cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoter-
minowego WE oraz zarejestrowanie pobytu oby-
wateli UE i cz³onków ich rodzin;

25) prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputerowe-
go zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹cych
siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz za-
rejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich
rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia-
³u;

26) prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ze-
zwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na po-
byt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz zareje-
strowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich ro-
dzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

27) bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a) warunków przekraczania granicy przez cudzo-

ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b) wydawania wiz,
c) udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
d) nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlonym

miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania stat-
ku powietrznego lub morskiego oraz nakazu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na pok³adzie innego statku powietrznego lub
morskiego ni¿ ten, na którym przyby³,

e) wnioskowania do w³aœciwego miejscowo woje-
wody o na³o¿enie kary administracyjnej na prze-
woŸnika,

f) realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g) przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/WE
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego kryte-
ria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³on-
kowskiego w³aœciwego do rozpatrywania wnio-
sku o azyl, wniesionego w jednym z Pañstw
Cz³onkowskich przez obywateli pañstwa trzecie-
go (Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r. L 50/1),

h)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
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o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych,

j) kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k) wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l) przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub innego

cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze
rodzinnym,

n) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu,

o) kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom,

p) prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków ochrony przeciw-
po¿arowej w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych,

q) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie
nale¿ytego stanu sanitarnego w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych,

r) umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie od-
rêbnych przepisów;

29)   koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wykreœle-
nie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu cudzo-
ziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych
i informacji w zakresie postêpowañ administracyj-
nych z udzia³em cudzoziemców;

31)   opiniowanie projektów aktów prawa krajowego z za-
kresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ oraz zg³a-
szania inicjatyw w tym zakresie;

32)   udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych wy-
korzystywania œrodków unijnych w ramach unijnych
instrumentów finansowych oraz funduszy dotycz¹-
cych uchodŸstwa oraz powrotów dobrowolnych
i przymusowych;

33)   opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci pobytu,
kontroli legalnoœci wykonywania pracy, prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powierzenia wy-
konywania pracy cudzoziemcom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych przez
komendanta oddzia³u lub komendanta placówki
Stra¿y Granicznej decyzji administracyjnych w sto-
sunku do cudzoziemców;

34)  nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

35)  nadzór nad w³aœciwym pe³nieniem s³u¿by w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych;

36)   organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywa-
niem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

37)   doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu postê-
powania karnego i innych ustaw do w³aœciwego or-
ganu Stra¿y Granicznej, s¹du lub prokuratury,
a w przypadku cudzoziemców, wobec których pro-
wadzone s¹ postêpowania okreœlone w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, tak¿e do w³aœciwej jednostki orga-
nizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzêdu do Spraw
Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urzêdów konsularnych, placówek opiekuñczo-
wychowawczych lub zak³adów opieki zdrowotnej;

38)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do granicy
cudzoziemca, wobec którego zosta³a wydana decy-
zja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, decyzja o odmowie nadania statusu uchodŸcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z orzecze-
niem o wydaleniu z tego terytorium lub decyzja o wy-
daleniu wydana przez organ innego pañstwa cz³on-
kowskiego;

39)  organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach tran-
zytowych obywateli pañstw trzecich na podstawie
umów miêdzynarodowych;

40)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania cu-
dzoziemców od granicy do portu lotniczego albo
morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wydale-
nie;

41)   utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komendan-
ta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœciwoœci
Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedstawicielami
terenowych organów administracji rz¹dowej, samo-
rz¹du terytorialnego, instytucjami pañstwowymi i or-
ganizacjami spo³ecznymi oraz przedstawicielstwa-
mi dyplomatycznymi;

42)   prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, zapo-
biegania i zwalczania naruszeñ przepisów dotycz¹-
cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

43)   sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez pla-
cówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu ujaw-
niania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ przepi-
sów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
koordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozpo-
znaniem migracyjnym;

44)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedla-
j¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci tzw. mapy
cudzoziemców, na zasadach okreœlonych w odrêb-
nych przepisach;
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45)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci
dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych w sto-
sunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

46)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z re-
alizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla
Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

47)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygoto-
waniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach kry-
zysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.”;

4)  § 14c otrzymuje brzmienie:
„§ 14c. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej z siedzib¹ w Raciborzu okreœlaj¹ odrêbne
przepisy.”;

5) uchyla siê § 16;

6) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Cieszy-

nie;
2) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Zebrzy-

dowicach;
3) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Pietra-

szynie;
4) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Katowi-

cach-Pyrzowicach;
5) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Nysie;
6) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Opolu.”.

§ 2.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 31 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 16 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbu¿añ-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. 27 Wo³yñskiej Dywizji
Armii Krajowej w Che³mie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37,
z 2005 r. Nr 4, poz. 22, z 2007 r. Nr 1, poz. 10 i Nr 2, poz. 20 oraz
z 2008 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11 i Nr 6, poz. 39), zmienione-
go zarz¹dzeniem nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r., wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 ust.2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
 „2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u s¹:

1)  Wydzia³ Prezydialny;
2)  Wydzia³ Graniczny;
3)  Wydzia³ Operacyjno-Œledczy;
4)  Wydzia³ do Spraw Cudzoziemców;
5)  Wydzia³ Koordynacji Dzia³añ;
6)  Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;
7)  Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
8)  Wydzia³ Kadr i Szkolenia;
9)  Wydzia³ Finansów;
10)  Wydzia³ Techniki i Zaopatrzenia;
11)   Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
12)  Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;
13)  Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;
14)  Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Nadbu¿añskie-

go Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Che³-
mie;

15)  Strze¿ony Oœrodek dla cudzoziemców w Bia³ej Pod-
laskiej.

3. Zespó³ Stanowisk Samodzielnych, w sk³ad, którego
wchodz¹: radcy prawni, rzecznik prasowy, asystent do
spraw przeciwpo¿arowych, specjaliœci do spraw bezpie-
czeñstwa i higieny pracy i kapelani, oraz Zespó³ Audytu
Wewnêtrznego s¹ bezpoœrednio nadzorowane przez
komendanta oddzia³u.”;

2) w § 4 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierownicy (kierownik zak³adu opieki zdrowotnej) –
w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 12-14;”,

b) uchyla siê pkt 3;

3) w § 6:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie i wdra¿anie skutecznych metod
i sposobów dzia³ania placówek w zakresie ochrony
granicy pañstwowej i kontroli ruchu granicznego, za-
pewnienie bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzy-
narodowej oraz porz¹dku publicznego w zasiêgu te-
rytorialnym przejœæ granicznych, a w zakresie w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej w strefie nadgranicznej”;

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wspó³dzia³anie z Wydzia³em Zabezpieczenia Dzia³añ

w zakresie okresowego wzmacniania placówek;”;

4) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Operacyj-

no-Œledczego nale¿y:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2) sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzysta-
niem metod i form pracy operacyjno-rozpoznawczej
oraz dochodzeniowo-œledczej w oddziale, w celu sku-
tecznego zapobiegania i wykrywania przestêpstw
i wykroczeñ oraz œcigania ich sprawców;

3) sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i prowa-
dzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznawczej
i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4) sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fundu-
szu operacyjnego w oddziale;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykony-
waniem czynnoœci techniczno-kryminalistycznych
w oddziale;

7) wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec sprawców
przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rzeczowej
Stra¿y Granicznej;

8) prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9) wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepi-
sach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów, które
uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfikuj¹cych
funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz œrodków, któ-
rymi pos³uguje siê przy wykonywaniu zadañ s³u¿bo-
wych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygoto-
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wawczych i postêpowañ w sprawach o wykrocze-
nia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)   prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodzenio-
wo-œledczej w zakresie wykonywanych przez funk-
cjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych w ochronie grani-
cy pañstwowej oraz ujawnionych przestêpstw i wy-
kroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹zku
z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpoznaw-
czych;

14)  realizowanie zadañ w ramach kryminalnej analizy
operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach;

15)   przetwarzanie informacji zgromadzonych w Central-
nej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Analityk”
oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad
funkcjonowaniem systemu w zakresie oddzia³u, po-
przez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci danych oraz za-
rz¹dzanie kontami u¿ytkowników systemu;

16)    kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowodów
pope³nionego przestêpstwa;

17)   prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyj-
nej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu dzia³añ
Wydzia³u;

18)    gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
œledczych;

19)   analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia³añ
operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-
œledczych pod wzglêdem skutecznoœci uzyskiwanych
wyników, w szczególnoœci w zakresie wykrywania
przestêpstw i wykroczeñ;

20)   analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykrywa-
nia pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ, progno-
zowanie dynamiki, charakteru i kierunków tych za-
gro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawozdañ, mate-
ria³ów porównawczych, analiz i prognoz w tym za-
kresie;

21)   monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej w dro-
dze realizacji czynnoœci z zakresu rozpoznania za-
gro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym w od-
rêbnych przepisach;

22)   przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upowa¿-
nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie¿¹cych
informacji o osobach zatrzymanych, ujawnionych
przestêpstwach i wykroczeniach, wynikach postê-
powañ przygotowawczych oraz problemach w ra-
mach czynnoœci dochodzeniowo-œledczych i czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych;

23)   prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz
ich ewidencji;

24)   wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ Stra-
¿y Granicznej;

25)  wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie w³a-
œciwoœci Wydzia³u;

26)   wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicznej
w zakresie wykorzystania statków powietrznych
w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œledczych;

27) wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi
komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci Wydzia-
³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em VI Zamiejscowym Zarz¹du
Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej w zakresie:

a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœciwoœci Stra-
¿y Granicznej, pope³nianych przez funkcjonariuszy
i pracowników Stra¿y Granicznej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpozna-
wania, zapobiegania i wykrywania przestêpstw
okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karne-
go pope³nionych przez funkcjonariuszy i pracow-
ników Stra¿y Granicznej w zwi¹zku z wykonywa-
niem obowi¹zków s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym, ̄ andarmeri¹ Wojskow¹, S³u¿b¹
Celn¹ oraz innymi organami i podmiotami, w tym
zagranicznymi i miêdzynarodowymi, w zakresie nie-
zbêdnym do prawid³owego wykonywania zadañ
s³u¿bowych.

§ 7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie legal-

noœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziem-
ców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom w terytorialnym zasiêgu dzia³ania
oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywania
pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszczenie
cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub areszcie
w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie w³a-
œciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿enie po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzêdów
konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub wy-
danie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cudzo-
ziemców;

9)  wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñczego
w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu usta-
nowienia opiekuna prawnego dla prowadzenia po-
stêpowañ administracyjnych okreœlonych w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn. zm.) oraz
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z póŸn.
zm.);
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10)   wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zm.);

11)   wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom z organami admini-
stracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli skar-
bowej oraz zwi¹zkami zawodowymi i organizacja-
mi pracodawców;

12)   przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w strze¿onym oœrodku lub areszcie w celu wyda-
lenia, areszcie œledczym lub zak³adzie karnym znaj-
duj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³ania ko-
mendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzoziem-
com, od których przyjêto wniosek o nadanie statu-
su uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿sa-
moœci cudzoziemca;

13)   prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14)   wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

15)  przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

16)  ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-
œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy  z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

19)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró¿y
cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy w przy-
padkach okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

20)   uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)   przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych
od organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)   prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-

du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku otrzyma-
nia tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿-
liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na noœni-
ku papierowym lub za poœrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych i dorêczanie cudzoziemcowi de-
cyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego prze-
kazu;

24) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków
cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputerowe-
go zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹cych
siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwole-
nie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE
oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³on-
ków ich rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania
oddzia³u;

26)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ze-
zwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na po-
byt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz zare-
jestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich
rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia-
³u;

27)  bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:

a)  warunków przekraczania granicy przez cudzo-
ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania
statku powietrznego lub morskiego oraz naka-
zu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na pok³adzie innego statku powietrznego
lub morskiego ni¿ ten, na którym przyby³,

e)  wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f)   realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,
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g)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o  udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

h)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych,

i)    kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
j)   wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

k)   przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
l)   ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub innego

cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze
rodzinnym,

m) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

n)  kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

29)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wy-
kreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admini-
stracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)  opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ oraz
zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)  udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

33)   opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci poby-
tu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy, pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powie-
rzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawa-
nych przez komendanta oddzia³u lub komendanta
placówki Stra¿y Granicznej decyzji administracyj-
nych w stosunku do cudzoziemców;

34)   prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

35)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przyjê-
cia;

36)  nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

37)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych;

38)  organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-

niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

39)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnie-
nia w³aœciwych warunków ochrony przeciwpo-
¿arowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych;

40)   podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epidemio-
logicznych w pomieszczeniach do porcjowania
i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie nale¿y-
tego stanu sanitarnego w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych;

41)   umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie odrêb-
nych przepisów;

42)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

43)   doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu po-
stêpowania karnego i innych ustaw do w³aœciwe-
go organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub prokuratu-
ry, a w przypadku cudzoziemców, wobec których
prowadzone s¹ postêpowania okreœlone w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, tak¿e do w³aœciwej jednost-
ki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzêdu
do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dy-
plomatycznych, urzêdów konsularnych, placówek
opiekuñczo-wychowawczych lub zak³adów opieki
zdrowotnej;

44)   realizowanie obowi¹zku doprowadzania do grani-
cy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wydana
decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub decyzja o odmowie nadania statu-
su uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej z orzeczeniem o wydaleniu z tego terytorium
lub decyzja o wydaleniu wydana przez organ in-
nego pañstwa cz³onkowskiego;

45)   organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

46)   wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania cu-
dzoziemców od granicy do portu lotniczego albo
morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wyda-
lenie;

47)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœci-
woœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedsta-
wicielami terenowych organów administracji rz¹-
dowej, samorz¹du terytorialnego, instytucjami
pañstwowymi i organizacjami spo³ecznymi oraz
przedstawicielstwami dyplomatycznymi;

48)   prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
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przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹za-
nych z rozpoznaniem migracyjnym;

50)   gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedla-
j¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci tzw. ma-
py cudzoziemców, na zasadach okreœlonych w od-
rêbnych przepisach;

51)   realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci
dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych w sto-
sunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

52)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

53)   realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygo-
towaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.;

5) po § 8 dodaje siê § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)   udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlonych
w przepisach Kodeksu postêpowania karnego
i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego po-
dejrzenia posiadania przez te osoby broni, amu-
nicji lub materia³ów wybuchowych, jak równie¿
w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych z bez-
poœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej wartoœci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników komó-
rek organizacyjnych komendy oddzia³u, czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzenio-
wo-œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu lub
zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

3) zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych o zna-
czeniu krajowym lub miêdzynarodowym, zabez-
pieczanie bezpieczeñstwa osób z kategorii VIP,
a tak¿e osób objêtych szczególnym poziomem
bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w terytorialnym
zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom na
obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronnoœci
pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub wa¿-
ne dla gospodarki narodowej;

5)  doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób
do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwal-
czaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)   zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie niebez-
piecznych cudzoziemców do granicy Rzeczpospo-
litej Polskiej lub do granicy pañstwa, do którego
nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposobu
pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ granicz-
nych;

8)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u
w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu ochrony gra-
nicy pañstwowej, pe³nienia s³u¿by granicznej i za-
bezpieczenia prowadzonych dzia³añ granicznych,
ochrony szlaków komunikacyjnych o szczególnym
znaczeniu miêdzynarodowym przed przestêpczo-
œci¹, której zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra-
¿y Granicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w ko-
munikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publiczne-
go w zasiêgu terytorialnym przejœcia graniczne-
go, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej –
tak¿e w strefie nadgranicznej;

9)  wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych  w   ochronie granicy pañstwowej i pro-
wadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e  w ochro-
nie szlaków komunikacyjnych o szczególnym zna-
czeniu miêdzynarodowym przed przestêpczoœci¹,
której zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y
Granicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w komu-
nikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publicznego
w zasiêgu terytorialnym przejœcia granicznego,
a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e
w strefie nadgranicznej;

10)   realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

11)  organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwicze-
niach, treningach i innych przedsiêwziêciach bê-
d¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wydzia-
³u;

12)  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

13)  wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

14)  udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

6) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Nadbu¿añskiego Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej z siedzib¹ w Che³mie okreœlaj¹ od-
rêbne przepisy.”;

7) uchyla siê § 16;

8) w § 18 po pkt 18 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje
siê pkt 19-21 w brzmieniu:
„19)  przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodŸcy

w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców prze-
bywaj¹cych w oœrodku;

20)  wydawanie wnioskodawcy i ma³¿onkowi, w imieniu,
którego wnioskodawca z³o¿y³ wniosek o nadanie sta-
tusu uchodŸcy, tymczasowego zaœwiadczenia to¿sa-
moœci cudzoziemca wa¿nego 30 dni;

21)  wystêpowanie do w³aœciwego miejscowo s¹du rejo-
nowego z wnioskiem o przed³u¿enie okresu pobytu
w oœrodku w przypadku, gdy wniosek o nadanie sta-
tusu uchodŸcy sk³ada cudzoziemiec przebywaj¹cy
w oœrodku.”;

9) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
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1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Jano-
wie Podlaskim;

2)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Bohu-
ka³ach;

3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Tere-
spolu;

4)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kodniu;
5)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w S³awa-

tyczach;
6)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Do³ho-

brodach im. ppor Jana Bo³botta;
7)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej we W³o-

dawie im. gen. Nikodema Sulika;
8)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Zbere-

¿u;
9)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Woli

Uhruskiej;
10) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Doro-

husku;
11) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Skryhi-

czynie im. gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego;
12) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Horo-

dle im. mjr Tadeusza Persza;
13) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Hrubie-

szowie;
14) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kry³o-

wie;
15) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Do³ho-

byczowie;
16) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Ch³o-

piatynie;
17) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w £asz-

czowie;
18) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Hreben-

nem.”.

§ 3.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 32 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 17 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. p³k Karola Bacza w Gdañsku
(Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38, z 2005 r. Nr 4, poz. 19, z 2007 r.
Nr 1, poz. 4, Nr 3, poz. 32 i Nr 5, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 6,
poz. 43), zmienionego zarz¹dzeniem nr 63 z dnia 28 sierpnia
2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:

„8a)  Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;”,
 b)   pkt 14a otrzymuje brzmienie:

„14a) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Gdañsku;”;

2) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie :
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Operacyj-

no-Œledczego nale¿y:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2) sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzysta-
niem metod i form pracy operacyjno-rozpoznawczej

oraz dochodzeniowo-œledczej w oddziale, w celu sku-
tecznego zapobiegania i wykrywania przestêpstw
i wykroczeñ oraz œcigania ich sprawców;

3) sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i prowa-
dzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznawczej
i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4) sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fundu-
szu operacyjnego w oddziale;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykony-
waniem czynnoœci techniczno-kryminalistycznych
w oddziale;

7) wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastosowa-
nie œrodków zapobiegawczych wobec sprawców
przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rzeczowej
Stra¿y Granicznej;

8) prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie okre-
œlonym w odrêbnych przepisach;

9) wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepi-
sach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów, które
uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfikuj¹cych
funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz œrodków, któ-
rymi pos³uguje siê przy wykonywaniu zadañ s³u¿bo-
wych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygoto-
wawczych i postêpowañ w sprawach o wykrocze-
nia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodzenio-
wo-œledczej w zakresie wykonywanych przez funk-
cjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych w ochronie grani-
cy pañstwowej oraz ujawnionych przestêpstw i wy-
kroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹zku
z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpoznaw-
czych;

14) realizowanie zadañ w ramach kryminalnej analizy
operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach;

15)  przetwarzanie informacji zgromadzonych w Central-
nej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Analityk”
oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad
funkcjonowaniem systemu w zakresie oddzia³u,
poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci danych oraz za-
rz¹dzanie kontami u¿ytkowników systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowodów
pope³nionego przestêpstwa;

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyj-
nej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu dzia³añ
Wydzia³u;

18)   gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
œledczych;

19)  analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia³añ
operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-
œledczych pod wzglêdem skutecznoœci uzyskiwa-
nych wyników, w szczególnoœci w zakresie wykry-
wania przestêpstw i wykroczeñ;
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20)  analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykrywa-
nia pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ, progno-
zowanie dynamiki, charakteru i kierunków tych za-
gro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawozdañ, ma-
teria³ów porównawczych, analiz i prognoz w tym
zakresie;

21)   monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej w dro-
dze realizacji czynnoœci z zakresu rozpoznania za-
gro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym w od-
rêbnych przepisach;

22)  przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upowa¿-
nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie¿¹cych
informacji o osobach zatrzymanych, ujawnionych
przestêpstwach i wykroczeniach, wynikach postê-
powañ przygotowawczych oraz problemach w ra-
mach czynnoœci dochodzeniowo-œledczych i czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych;

23)  prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz
ich ewidencji;

24)  wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25)  wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie w³a-
œciwoœci Wydzia³u;

26)  wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicznej
w zakresie wykorzystania statków powietrznych
w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œledczych;

27)  wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi
komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci Wydzia-
³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em XIV Zamiejscowym Zarz¹-
du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej w Gdañ-
sku w zakresie:
a) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœciwo-
œci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej,

b) prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-
deksu karnego pope³nionych przez funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej w zwi¹z-
ku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym, ̄ andarmeri¹ Wojskow¹, S³u¿b¹
Celn¹ oraz innymi organami i podmiotami, w tym
zagranicznymi i miêdzynarodowymi, w zakresie nie-
zbêdnym do prawid³owego wykonywania zadañ
s³u¿bowych.

§7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:

1) prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie legal-
noœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziem-
ców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom w terytorialnym zasiêgu dzia³ania
oddzia³u;

2) przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywania
pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno-

œci gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

4) wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wydanie
decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

6) wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszczenie
cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub areszcie
w celu wydalenia;

7) wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie w³a-
œciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿enie po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

8) wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzêdów
konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub wy-
danie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cudzo-
ziemców;

9) wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñczego
w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu usta-
nowienia opiekuna prawnego dla prowadzenia po-
stêpowañ administracyjnych okreœlonych w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn. zm.) oraz ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn. zm.);

11)  wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli le-
galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom z organami administracji pu-
blicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañstwow¹ In-
spekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, urzêdami kontroli skarbowej oraz
zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodaw-
ców;

12)    przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodŸ-
cy od cudzoziemców przebywaj¹cych w areszcie
œledczym lub zak³adzie karnym znajduj¹cym siê
w terytorialnym zasiêgu dzia³ania komendanta od-
dzia³u oraz wydawanie cudzoziemcom, od których
przyjêto wniosek o nadanie statusu uchodŸcy, tym-
czasowych zaœwiadczeñ to¿samoœci cudzoziemca;

13)  prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych  z zakresu zadañ
realizowanych przez Wydzia³;

14)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt to-
lerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15)    przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych w to-
ku postêpowañ prowadzonych na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

16)  ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿onka lub in-
nego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze ro-
dzinnym;
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17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziem-
ca miejscu jego pobytu w przypadku okreœlonym
w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

18)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego, w wyniku stwierdzenia okolicznoœci okre-
œlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

19)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajowej
oraz odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy w przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

20)   uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)  przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹cego

postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na pobyt
tolerowany, informacji o niewykonalnoœci wydale-
nia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych od organu
wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendanta
oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjazdu,
pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzoziemcom
ochrony;

23)   odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzoziem-
ca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w przypadku otrzymania tej
decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych
odczyt i zapis znaków pisma na noœniku papierowym
lub za poœrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
i dorêczanie cudzoziemcowi decyzji w formie uzyska-
nej w wyniku takiego przekazu;

24)  udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom w spra-
wach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzo-
ziemców o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie siê lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego
WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE
i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputerowego
zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwo-
lenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na pobyt rezy-
denta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin w teryto-
rialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

26)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt oso-
bowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie
na osiedlenie siê lub zezwolenie na pobyt rezydenta
d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie poby-
tu obywateli UE i cz³onków ich rodzin w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

27)  bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cudzo-
ziemców do w³aœciwego wojewody w sprawach
wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie siê lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego
WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE
i cz³onków ich rodzin;

28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyko-
nywaniem przez komendantów placówek Stra¿y

Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wydzia-
³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cudzo-

ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b)   wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlonym

miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania stat-
ku powietrznego lub morskiego oraz nakazu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na pok³adzie innego statku powietrznego
lub morskiego ni¿ ten, na którym przyby³,

e)   wnioskowania do w³aœciwego miejscowo woje-
wody o na³o¿enie kary administracyjnej na prze-
woŸnika,

f)  realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g)  przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/WE
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego kryte-
ria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkow-
skiego w³aœciwego do rozpatrywania wniosku
o azyl, wniesionego w jednym z Pañstw Cz³on-
kowskich przez obywateli pañstwa trzeciego
(Dz. Urz. WE  z dnia 25.02.2003 r. L50/1)

h)   zatrzymywania osób w trybie i przypadkach okre-
œlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych,

j)    kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k)  wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l)    przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
m)  ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub innego

cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze
rodzinnym,

n)   sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu,

o)  kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom;

29)  sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez
komendantów placówek Stra¿y Granicznej zadañ
w zakresie wydawania, uniewa¿niania i przed³u¿a-
nia wa¿noœci przepustek, o których mowa w art. 13a
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

30)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wykreœle-
nie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu cudzo-
ziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest niepo¿¹dany;

31)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych
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i informacji w zakresie postêpowañ administracyj-
nych z udzia³em cudzoziemców;

32)  opiniowanie projektów aktów prawa krajowego z za-
kresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ oraz zg³a-
szania inicjatyw w tym zakresie;

33)  udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych wy-
korzystywania œrodków unijnych w ramach unijnych
instrumentów finansowych oraz funduszy dotycz¹-
cych uchodŸstwa oraz powrotów dobrowolnych
i przymusowych;

34)  opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci pobytu,
kontroli legalnoœci wykonywania pracy, prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powierzenia wy-
konywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz wydawanych przez ko-
mendanta oddzia³u lub komendanta placówki Stra-
¿y Granicznej decyzji administracyjnych w stosun-
ku do cudzoziemców;

35)  prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

36)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomieszczeñ
przeznaczonych dla osób zatrzymanych na podsta-
wie protoko³u zatrzymania i nakazu przyjêcia;

37) nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych;

39) organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nieniem
s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób
zatrzymanych;

40) prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia
w³aœciwych warunków ochrony przeciwpo¿arowej
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

41) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnie-
nia w³aœciwych warunków sanitarno-epidemiolo-
gicznych w pomieszczeniach do porcjowania i pod-
grzewania posi³ków oraz utrzymanie nale¿ytego sta-
nu sanitarnego w pomieszczeniach dla osób zatrzy-
manych;

42) umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymanymi,
osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych przez osoby lub instytucje
uprawnione do tego na podstawie odrêbnych prze-
pisów;

43) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywa-
niem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

44) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu postê-
powania karnego i innych ustaw do w³aœciwego or-
ganu Stra¿y Granicznej, s¹du lub prokuratury,
a w przypadku cudzoziemców, wobec których pro-
wadzone s¹ postêpowania okreœlone w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, tak¿e do w³aœciwej jednostki organiza-
cyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzêdu do Spraw Cu-
dzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzêdów konsularnych, placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych lub zak³adów opieki zdrowotnej;

45) realizowanie obowi¹zku doprowadzania do granicy
cudzoziemca, wobec którego zosta³a wydana decy-
zja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, decyzja o odmowie nadania statusu uchodŸcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z orzecze-
niem o wydaleniu z tego terytorium lub decyzja o wy-
daleniu wydana przez organ innego pañstwa cz³on-
kowskiego;

46) organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach tran-
zytowych obywateli pañstw trzecich na podstawie
umów miêdzynarodowych;

47) wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania cu-
dzoziemców od granicy do portu lotniczego albo
morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wydale-
nie;

48) utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komendan-
ta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœciwoœci
Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedstawiciela-
mi terenowych organów administracji rz¹dowej, sa-
morz¹du terytorialnego, instytucjami pañstwowy-
mi i organizacjami spo³ecznymi oraz przedstawiciel-
stwami dyplomatycznymi;

49)prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, zapo-
biegania i zwalczania naruszeñ przepisów dotycz¹-
cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

50) sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez pla-
cówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu ujaw-
niania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ przepi-
sów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ko-
ordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozpozna-
niem migracyjnym;

51) gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlaj¹-
cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w terytorialnym
zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci tzw. mapy cu-
dzoziemców, na zasadach okreœlonych w odrêbnych
przepisach;

52) realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci do-
tycz¹cej postêpowañ administracyjnych w stosun-
ku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

53)przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z re-
alizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla
Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

54) realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygoto-
waniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach kry-
zysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.”;

3) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)  udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlonych
w przepisach Kodeksu postêpowania karnego
i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego po-
dejrzenia posiadania przez te osoby broni, amu-
nicji lub materia³ów wybuchowych, jak równie¿
w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych z bez-
poœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej wartoœci;

2)  zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników komó-
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rek organizacyjnych komendy oddzia³u, czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzenio-
wo-œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu lub
zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

3)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych o zna-
czeniu krajowym lub miêdzynarodowym, zabez-
pieczanie bezpieczeñstwa osób z kategorii VIP,
a tak¿e osób objêtych szczególnym poziomem
bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom na
obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronnoœci
pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub wa¿-
ne dla gospodarki narodowej;

5)   doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób
do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwal-
czaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie niebez-
piecznych cudzoziemców do granicy Rzeczpospo-
litej Polskiej lub do granicy pañstwa, do którego
nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposobu
pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ granicz-
nych;

8)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nienia
s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowadzo-
nych dzia³añ granicznych, ochrony szlaków ko-
munikacyjnych o szczególnym znaczeniu miê-
dzynarodowym przed przestêpczoœci¹, której
zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Gra-
nicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w komu-
nikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publiczne-
go w zasiêgu terytorialnym przejœcia graniczne-
go, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej
– tak¿e w strefie nadgranicznej;

9)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywrócenia
tymczasowej kontroli granicznej na granicy pañ-
stwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹ oraz
przywracanie naruszonego porz¹dku publiczne-
go;

10)  wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed
przestêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu
bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzynarodo-
wej i porz¹dku publicznego w zasiêgu teryto-
rialnym przejœcia granicznego, a w zakresie w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w strefie nad-
granicznej;

11)   zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypadku

prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹siednich
poœcigu transgranicznego;

12)  realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych
umiejêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa-
¿enia lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13)  organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14)  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

15) wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16) udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

4) § 17b otrzymuje brzmienie:
„§ 17b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Morskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej z siedzib¹ w Gdañsku okreœlaj¹ od-
rêbne przepisy.”;

5) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kryni-

cy Morskiej;
2) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Miê-

dzyzdrojach;
3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Gdañ-

sku;
4)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Gdañ-

sku-Rêbiechowie;
5)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Gdyni;
6)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej we W³a-

dys³awowie;
7) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Ustce;
8)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Ko³o-

brzegu;
9)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Dar³o-

wie;
10)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w £ebie;
11) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Œwi-

noujœciu;
12) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Elbl¹-

gu;
13) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Rewa-

lu;
14) Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Stra¿y Gra-

nicznej w Œwinoujœciu;
15)  Komendant Pomorskiego Dywizjonu Stra¿y Gra-

nicznej w Gdañsku.”.

§ 4.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 34 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 24 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackie-
go Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. I Pu³ku Strzelców Podha-
lañskich w Nowym S¹czu (Dz.Urz. KGSG Nr 6, poz. 41,
z 2005 r. Nr 4, poz. 18, z 2006 r. Nr 3, poz. 12 oraz z 2007 r. Nr 1,
poz. 12, Nr 3, poz. 29 i Nr 5, poz. 50), zmienionego zarz¹dzenia-
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mi nr 39 z dnia 23 maja 2008 r. i nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:

„9a)  Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;”
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Karpackiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Nowym
S¹czu;”,

c) uchyla siê pkt 15;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. dowódca przy pomocy swojego zastêpcy – w podod-

dziale.”

3) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Wydzia³u Ope-

racyjno-Œledczego nale¿y:
1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)   sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpo-
znawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddziale,
w celu skutecznego zapobiegania i wykrywania
przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich spraw-
ców;

3)   sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznaw-
czej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)   sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego przez oddzia³;

5)  sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminali-
stycznych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8)  prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)   wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów,
które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfiku-
j¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz
œrodków, którymi pos³uguje siê przy wykonywa-
niu zadañ s³u¿bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygo-
towawczych i postêpowañ w sprawach o wykro-
czenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14)  realizowanie zadañ w ramach kryminalnej analizy
operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach;

15)  przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Anali-
tyk” oraz sprawowanie merytorycznego nadzo-
ru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie od-
dzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci da-
nych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17) prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18) gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i docho-
dzeniowo-œledczych;

19) analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci
uzyskiwanych wyników, w szczególnoœci w za-
kresie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20) analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków
tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawoz-
dañ, materia³ów porównawczych, analiz i pro-
gnoz w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym
w odrêbnych przepisach;

22) przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych;

23) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24) wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie
w³aœciwoœci Wydzia³u;

26) wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27) wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28) wspó³praca z Wydzia³em VIII Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w zakresie:
a) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
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woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-
deksu karnego pope³nionych przez funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych;

29) wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywia-
du Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹ Woj-
skow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami i pod-
miotami, w tym zagranicznymi i miêdzynarodo-
wymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³owego
wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom w terytorialnym zasiêgu dzia-
³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie w³a-
œciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿enie po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

8)   wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzêdów
konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub wy-
danie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cu-
dzoziemców;

9)  wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñcze-
go w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695, z póŸn. zm.);

10) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zm.);

11) wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykonywa-
nia pracy cudzoziemcom z organami administra-
cji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli skar-
bowej oraz zwi¹zkami zawodowymi i organizacja-
mi pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w areszcie œledczym lub zak³adzie karnym znaj-
duj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³ania ko-
mendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzoziem-
com, od których przyjêto wniosek o nadanie statu-
su uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿samo-
œci cudzoziemca;

13) prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt to-
lerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

16) ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okreœlo-
nym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego, w wyniku stwierdzenia okolicznoœci
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

19) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajowej
oraz odnotowywanie w dokumencie podró¿y cu-
dzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy w przy-
padkach okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

20) uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21) przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych
od organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22) prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-
du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

23) odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku otrzyma-
nia tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿-
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liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na no-
œniku papierowym lub za poœrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, i dorêczanie cudzoziemcowi
decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego prze-
kazu;

24) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków
cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25) prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputerowe-
go zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹cych
siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz za-
rejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich
rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

26) prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ze-
zwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na po-
byt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz zareje-
strowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich ro-
dzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

27) bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cudzo-

ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c) udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
d) nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania
statku powietrznego lub morskiego oraz naka-
zu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na pok³adzie innego statku powietrznego
lub morskiego ni¿ ten, na którym przyby³,

e) wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f)  realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g) przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/WE
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego kryte-
ria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkow-
skiego w³aœciwego do rozpatrywania wniosku
o azyl, wniesionego w jednym z Pañstw Cz³on-
kowskich przez obywateli pañstwa trzeciego
(Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r. L50/1),

h) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.

o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych,

j) kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k) wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l) przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub innego

cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze
rodzinnym,

n) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu,

o) kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom;

29)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wy-
kreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admini-
stracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)  opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ
oraz zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)  udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

33)   opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci poby-
tu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy, pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powie-
rzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawa-
nych przez komendanta oddzia³u lub komendan-
ta placówki Stra¿y Granicznej decyzji administra-
cyjnych w stosunku do cudzoziemców;

34)   prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

35)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przyjê-
cia;

36)  nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

37)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-
niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;
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39)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnie-
nia w³aœciwych warunków ochrony przeciwpo¿a-
rowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych;

40)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie na-
le¿ytego stanu sanitarnego w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych;

41) umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie odrêb-
nych przepisów;

42) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

43) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu po-
stêpowania karnego i innych ustaw do w³aœciwe-
go organu Stra¿y  Granicznej, s¹du lub prokura-
tury, a w przypadku cudzoziemców, wobec któ-
rych prowadzone s¹ postêpowania okreœlone
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, tak¿e do w³aœci-
wej jednostki organizacyjnej Policji, wojewody,
Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców, przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzêdów konsu-
larnych, placówek opiekuñczo-wychowawczych
lub zak³adów opieki zdrowotnej;

44) realizowanie obowi¹zku doprowadzania do gra-
nicy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wyda-
na decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, decyzja o odmowie nadania sta-
tusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z orzeczeniem o wydaleniu z tego teryto-
rium lub decyzja o wydaleniu wydana przez or-
gan innego pañstwa cz³onkowskiego;

45) organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

46)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania
cudzoziemców od granicy do portu lotniczego
albo morskiego pañstwa, do którego nastêpuje
wydalenie;

47) utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœci-
woœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedsta-
wicielami terenowych organów administracji rz¹-
dowej, samorz¹du terytorialnego, instytucjami
pañstwowymi i organizacjami spo³ecznymi oraz
przedstawicielstwami dyplomatycznymi;

48)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹za-
nych z rozpoznaniem migracyjnym;

50)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedla-
j¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci tzw. ma-
py cudzoziemców, na zasadach okreœlonych w od-
rêbnych przepisach;

51)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci
dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych w sto-
sunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

52)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

  53)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygo-
towaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.;

4) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)   udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlo-
nych w przepisach Kodeksu postêpowania kar-
nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia posiadania przez te osoby bro-
ni, amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak
równie¿ w przypadkach realizacji zadañ zwi¹-
zanych z bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej
wartoœci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników ko-
mórek organizacyjnych komendy oddzia³u, czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych lub docho-
dzeniowo-œledczych oraz kontroli legalnoœci po-
bytu lub zatrudnienia cudzoziemców na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych
o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodowym,
zabezpieczanie bezpieczeñstwa osób z kategorii
VIP, a tak¿e osób objêtych szczególnym pozio-
mem bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w tery-
torialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom
na obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronno-
œci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub
wa¿ne dla gospodarki narodowej;

5)  doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych
osób do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê
zwalczaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opieki
zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie nie-
bezpiecznych cudzoziemców do granicy Rzecz-
pospolitej Polskiej lub do granicy pañstwa, do
którego nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposo-
bu pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ gra-
nicznych;

8)   wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
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³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nienia
s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowadzonych
dzia³añ granicznych, ochrony szlaków komuni-
kacyjnych o szczególnym znaczeniu miêdzyna-
rodowym przed przestêpczoœci¹, której zwalcza-
nie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, za-
pewnianiu bezpieczeñstwa w komunikacji miê-
dzynarodowej i porz¹dku publicznego w zasiêgu
terytorialnym przejœcia granicznego, a w zakre-
sie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w stre-
fie nadgranicznej;

9)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywróce-
nia tymczasowej kontroli granicznej na granicy
pañstwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹
oraz przywracanie naruszonego porz¹dku pu-
blicznego;

10) wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed
przestêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu
bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzynarodo-
wej i porz¹dku publicznego w zasiêgu teryto-
rialnym przejœcia granicznego, a w zakresie w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w strefie nad-
granicznej;

11) zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypad-
ku prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹sied-
nich poœcigu transgranicznego;

12)  realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13) organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

15) wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16) udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

5) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§15b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej z siedzib¹ w Nowym S¹czu okreœlaj¹
odrêbne przepisy.”;

6) uchyla siê § 16;

7) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Bar-

winku;
2) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Piw-

nicznej-Zdroju;
3) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Sro-

mowcach  Wy¿nych;

4) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Zako-
panem;

5) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Lipni-
cy Wielkiej;

6) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w ̄ ywcu;
7) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kra-

kowie-Balicach;
8) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Tarno-

wie.”;

8) w § 26:
a) w ust. 1:

po pkt 2 œrednik zastêpuje siê kropk¹ i uchyla siê pkt 3 i 4,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Komendant oddzia³u, po uzgodnieniu odpowiednio
z Dyrektorami: Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra-
¿y Granicznej oraz Biura Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej, okreœli w drodze decyzji warunki w zakresie po-
mieszczeñ, œrodków ³¹cznoœci i transportu oraz in-
nych niezbêdnych materia³ów i urz¹dzeñ dla wy-
dzia³ów, o których mowa w ust. 1”.

§ 5.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 35 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 24 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskie-
go Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. gen dyw.  Henryka Minkie-
wicza w Bia³ymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r.
Nr 3, poz. 11 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 22 i Nr 13,
poz. 112), zmienionego zarz¹dzeniami nr 40 z dnia 23 maja
2008 r. i nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r., wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:

„8a)  Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;”,
b) pkt 12a otrzymuje brzmienie :

„12a) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Podlaskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Bia³ym-
stoku;”;

2) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Opera-

cyjno-Œledczego nale¿y:
1)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹-
cych znamiona przestêpczoœci zorganizowanej
oraz œciganie ich sprawców w zakresie nale¿¹-
cym do w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)  sprawowanie nadzoru nad optymalnym wyko-
rzystaniem metod i form pracy operacyjno-roz-
poznawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w od-
dziale, w celu skutecznego zapobiegania i wy-
krywania przestêpstw i wykroczeñ oraz œciga-
nia ich sprawców;

3)  sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpo-
znawczej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)  sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego w oddziale;

5)  sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœci-
woœci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminali-
stycznych w oddziale;
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7)   nioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci
rzeczowej Stra¿y Granicznej;

8)   prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)   wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów,
które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfi-
kuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz
œrodków, którymi pos³uguje siê przy wykonywa-
niu zadañ s³u¿bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przy-
gotowawczych i postêpowañ w sprawach o wy-
kroczenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)   wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)   prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy  pañstwowej oraz ujawnionych  prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)   wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14)   realizowanie zadañ w ramach kryminalnej ana-
lizy operacyjnej w zakresie i na zasadach okre-
œlonych w odrêbnych przepisach;

15)   przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Ana-
lityk” oraz sprawowanie merytorycznego nad-
zoru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie
oddzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci
danych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i do-
wodów pope³nionego przestêpstwa;

17)   prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18)  gromadzenie i przetwarzanie informacji opera-
cyjno-œledczych uzyskiwanych w wyniku reali-
zacji czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-œledczych;

19) analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci
uzyskiwanych wyników, w szczególnoœci w za-
kresie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20) analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierun-
ków tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie spra-
wozdañ, materia³ów porównawczych, analiz
i prognoz w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpo-
znania zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okre-
œlonym w odrêbnych przepisach;

22)  przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-

nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych;

23)  prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24)   wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25)   wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakre-
sie w³aœciwoœci Wydzia³u;

26)   wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27)   wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28)   wspó³praca z Wydzia³em V Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w Bia³ymstoku w zakresie:
a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach roz-
poznawania, zapobiegania i wykrywania
przestêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231
Kodeksu karnego pope³nionych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych;

29)   wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹
Wojskow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami
i podmiotami, w tym zagranicznymi i miêdzy-
narodowymi, w zakresie niezbêdnym do prawi-
d³owego wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 7a.  Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)   prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

2)   przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3)   przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)   wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wy-
danie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;
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6)   wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿e-
nie pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku
lub areszcie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzê-
dów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
lub wydanie zastêpczych dokumentów podró¿y
dla cudzoziemców;

9)   wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñcze-
go w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z póŸn. zm.);

11)  wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom z organami admini-
stracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli
skarbowej oraz zwi¹zkami zawodowymi i orga-
nizacjami pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w strze¿onym oœrodku lub areszcie w celu wyda-
lenia, areszcie œledczym lub zak³adzie karnym
znajduj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³a-
nia komendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzo-
ziemcom, od których przyjêto wniosek o nadanie
statusu uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿-
samoœci cudzoziemca;

13)  prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych or-
ganów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na po-
byt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

15) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

16) ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-

œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

19)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró-
¿y cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy
w przypadkach okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

20) uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21) przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych
od organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22) prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-
du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

23) odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku otrzyma-
nia tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿-
liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na no-
œniku papierowym lub za poœrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, i dorêczanie cudzoziemco-
wi decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego
przekazu;

24) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wnio-
sków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie po-
bytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputero-
wego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹-
cych siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie siê lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowe-
go WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE
i cz³onków ich rodzin w terytorialnym zasiêgu
dzia³ania oddzia³u;

26) prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz za-
rejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków
ich rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania od-
dzia³u;

27) bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
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¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u w szczególnoœci dotycz¹cych:

a)  warunków przekraczania granicy przez cudzo-
ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania
statku powietrznego lub morskiego oraz na-
kazu opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na pok³adzie innego statku po-
wietrznego lub morskiego ni¿ ten, na którym
przyby³,

e)   wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f)    realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g) przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/
WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego
kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa
Cz³onkowskiego w³aœciwego do rozpatrywa-
nia wniosku o azyl, wniesionego w jednym
z Pañstw Cz³onkowskich przez obywateli pañ-
stwa trzeciego (Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r.
L50/1),

h)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

i)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych,

j)  kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k) wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l)  przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub inne-

go cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e oso-
by, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charak-
terze rodzinnym,

n)  sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

o) kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

29)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisa-
nie, wykreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do
wykazu cudzoziemców, których pobyt na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹da-
ny;

30)    gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admi-
nistracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)   opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa  i wydaleñ
oraz zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)   udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

33)  opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci poby-
tu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy, pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powie-
rzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyda-
wanych przez komendanta oddzia³u lub komen-
danta placówki Stra¿y Granicznej decyzji admi-
nistracyjnych w stosunku do cudzoziemców;

34)  prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzyma-
nych oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

35)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przy-
jêcia;

36)  nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

37)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-
niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

39)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków ochrony przeciw-
po¿arowej w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie
nale¿ytego stanu sanitarnego w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych;

41)  umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie od-
rêbnych przepisów;

42)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

43) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie
i przypadkach okreœlonych w przepisach Kodek-
su postêpowania karnego i innych ustaw do w³a-
œciwego organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub pro-
kuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec
których prowadzone s¹ postêpowania okreœlo-
ne w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak¿e do
w³aœciwej jednostki organizacyjnej Policji, woje-
wody, Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów
konsularnych, placówek opiekuñczo-wychowaw-
czych lub zak³adów opieki zdrowotnej;
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44)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do gra-
nicy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wyda-
na decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, decyzja o odmowie nadania sta-
tusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej z orzeczeniem o wydaleniu z tego terytorium
lub decyzja o wydaleniu wydana przez organ in-
nego pañstwa cz³onkowskiego;

45)  organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

46) wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub in-
nego komendanta oddzia³u obowi¹zku doprowa-
dzania cudzoziemców od granicy do portu lot-
niczego albo morskiego pañstwa, do którego
nastêpuje wydalenie;

47)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przed-
stawicielami terenowych organów administra-
cji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, instytu-
cjami pañstwowymi i organizacjami spo³eczny-
mi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi;

48)   prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z rozpoznaniem migracyjnym;

50)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwiercie-
dlaj¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w tery-
torialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci
tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

51)   realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czê-
œci dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych
w stosunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

52)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

53)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygo-
towaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.” ;

3) po § 12  dodaje siê § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Za-

bezpieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)  udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlo-
nych w przepisach Kodeksu postêpowania kar-
nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnione-
go podejrzenia posiadania przez te osoby broni,
amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak rów-
nie¿ w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych
z bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej wartoœci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników komó-
rek organizacyjnych komendy oddzia³u, czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodze-
niowo-œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu
lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych o zna-
czeniu krajowym lub miêdzynarodowym, zabez-
pieczanie bezpieczeñstwa osób z kategorii VIP,
a tak¿e osób objêtych szczególnym poziomem
bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom
na obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronno-
œci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub
wa¿ne dla gospodarki narodowej;

5)  doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych
osób do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê
zwalczaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opieki
zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie nie-
bezpiecznych cudzoziemców do granicy Rzecz-
pospolitej Polskiej lub do granicy pañstwa, do
którego nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposobu
pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ granicz-
nych;

8)   wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nienia
s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowadzonych
dzia³añ granicznych, ochrony szlaków komuni-
kacyjnych o szczególnym znaczeniu miêdzyna-
rodowym przed przestêpczoœci¹, której zwalcza-
nie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej,
zapewnianiu bezpieczeñstwa w komunikacji miê-
dzynarodowej i porz¹dku publicznego w zasiêgu
terytorialnym przejœcia granicznego, a w zakre-
sie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w stre-
fie nadgranicznej;

9)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywrócenia
tymczasowej kontroli granicznej na granicy pañ-
stwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹ oraz
przywracanie naruszonego porz¹dku publiczne-
go;

10) wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szczegól-
nym znaczeniu miêdzynarodowym przed prze-
stêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu bezpie-
czeñstwa w komunikacji miêdzynarodowej i po-
rz¹dku publicznego w zasiêgu terytorialnym
przejœcia granicznego, a w zakresie w³aœciwoœci
Stra¿y Granicznej – tak¿e w strefie nadgranicz-
nej;
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11) zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypadku
prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹siednich
poœcigu transgranicznego;

12) realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13) organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14)  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej  z realizacji zadañ
s³u¿bowych Wydzia³u;

15)  wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16)  udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

4) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej z siedzib¹ w Bia³ymstoku okreœlaj¹
odrêbne przepisy.”;

5) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Rutce

Tartak;
2)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Budzi-

sku;
3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Sejnach;
4)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w P³askiej;
5)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Lipsku;
6)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Nowym

Dworze;
7)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w KuŸni-

cy;
8)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Szu-

dzia³owie;
9)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kryn-

kach;
10) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w  Bo-

brownikach;
11) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Micha-

³owie;
12) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Siemia-

nówce;
13) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Bia³o-

wie¿y;
14) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Dubi-

czach Cerkiewnych;
15) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Czerem-

sze;
16) Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Mielni-

ku.”.

§ 6.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 38 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 13 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudec-
kiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Ziemi K³odzkiej (Dz. Urz.

KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 11, poz. 77,
z 2006 r. Nr 5, poz. 38 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 2, poz. 19),
zmienionego zarz¹dzeniem nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u s¹:

1) Wydzia³ Prezydialny;
2) Wydzia³ Graniczny;
3) Wydzia³ Operacyjno-Œledczy;
4) Wydzia³ do Spraw Cudzoziemców;
5) Wydzia³ Koordynacji Dzia³añ;
6) Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
7) Wydzia³ Kadr i Szkolenia;
8) Wydzia³ Finansów;
9) Wydzia³ Techniki i Zaopatrzenia;
10) Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;
12) Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;
13) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Sudeckiego Od-

dzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w K³odzku;
14)  Pluton Odwodowy Specjalny.”;

2) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Opera-

cyjno-Œledczego nale¿y:
1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)    sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpo-
znawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddzia-
le, w celu skutecznego zapobiegania i wykrywa-
nia przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich
sprawców;

3)   sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpo-
znawczej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)   sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego w oddziale;

5)  sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminalistycz-
nych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zasto-
sowanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8) prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)  wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów,
które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfi-
kuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz
œrodków, którymi pos³uguje siê przy wykonywa-
niu zadañ s³u¿bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przy-
gotowawczych i postêpowañ w sprawach o wy-
kroczenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;
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11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14)  realizowanie zadañ w ramach kryminalnej anali-
zy operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

15)   przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Ana-
lityk” oraz sprawowanie merytorycznego nad-
zoru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie
oddzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci
danych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18) gromadzenie i przetwarzanie informacji opera-
cyjno-œledczych uzyskiwanych w wyniku reali-
zacji czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-œledczych;

19)  analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci
uzyskiwanych wyników, w szczególnoœci w za-
kresie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20) analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków
tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawoz-
dañ, materia³ów porównawczych, analiz i prognoz
w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpo-
znania zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okre-
œlonym w odrêbnych przepisach;

22) przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych;

23)  prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24)  wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakre-
sie w³aœciwoœci Wydzia³u;

26)  wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27)  wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em X Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w zakresie:
a)   rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach roz-
poznawania, zapobiegania i wykrywania
przestêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231
Kodeksu karnego pope³nionych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹z-
ków s³u¿bowych;

29) wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹
Wojskow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami
i podmiotami, w tym zagranicznymi i miêdzyna-
rodowymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³o-
wego wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)   prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wy-
danie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub
areszcie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿e-
nie pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku
lub areszcie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzê-
dów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
lub wydanie zastêpczych dokumentów podró¿y
dla cudzoziemców;

9)  wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñcze-
go w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
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zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póŸn. zm.);

11)  wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom z organami
administracji publicznej, w szczególnoœci z Po-
licj¹, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹,
Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami
kontroli skarbowej oraz zwi¹zkami zawodowy-
mi i organizacjami pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w areszcie w celu wydalenia, areszcie œledczym
lub zak³adzie karnym znajduj¹cym siê w teryto-
rialnym zasiêgu dzia³ania komendanta oddzia³u
oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przy-
jêto wniosek o nadanie statusu uchodŸcy, tym-
czasowych zaœwiadczeñ to¿samoœci cudzoziem-
ca;

13)  prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych or-
ganów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na po-
byt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

15)  przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

16)  ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca,
a tak¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi
o charakterze rodzinnym;

17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-
œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy  z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

19) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró-
¿y cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy
w przypadkach okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

20)  uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)  przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹-

cego postêpowanie w sprawie udzielenia zgody
na pobyt tolerowany, informacji o niewykonal-
noœci wydalenia cudzoziemca z przyczyn nieza-

le¿nych od organu wykonuj¹cego decyzjê o wy-
daleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komen-
danta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu
wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania
cudzoziemcom ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
otrzymania tej decyzji za poœrednictwem urz¹-
dzeñ umo¿liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pi-
sma na noœniku papierowym lub za poœrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, i dorêczanie
cudzoziemcowi decyzji w formie uzyskanej
w wyniku takiego przekazu;

24)  udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wnio-
sków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputero-
wego zbioru danych o cudzoziemcach ubiega-
j¹cych siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie siê lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowe-
go WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli
UE i cz³onków ich rodzin w terytorialnym zasiê-
gu dzia³ania oddzia³u;

26)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê
o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie
na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz
zarejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków
ich rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania od-
dzia³u;

27)  bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek
Stra¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cu-

dzoziemców oraz postêpowañ administra-
cyjnych w tych sprawach,

b)   wydawania wiz,
c)    udzielania cudzoziemcom ochrony na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)   nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opusz-
czania statku powietrznego lub morskiego
oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na pok³adzie innego stat-
ku powietrznego lub morskiego ni¿ ten, na
którym przyby³,
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e)  wnioskowania do w³aœciwego miejscowo
wojewody o na³o¿enie kary administracyjnej
na przewoŸnika,

f)   realizacji postanowieñ umów o przyjmowa-
niu i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez
zezwolenia,

g)  przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/
WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego
kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa
Cz³onkowskiego w³aœciwego do rozpatrywa-
nia wniosku o azyl, wniesionego w jednym
z Pañstw Cz³onkowskich przez obywateli pañ-
stwa trzeciego (Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r.
L50/1),

h)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

i)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych,

j)   kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k)  wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium  Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l)  przeprowadzania wywiadów œrodowisko-
wych,

m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub inne-
go cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e oso-
by, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym,

n)   sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

o)  kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez cudzoziemców, powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom;

29) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisa-
nie, wykreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do
wykazu cudzoziemców, których pobyt na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admi-
nistracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)  opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ
oraz zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)  udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

33) opracowywanie stanowisk w sprawach skarg
z zakresu przeprowadzania kontroli legalnoœci
pobytu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy,
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz po-
wierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wydawanych przez komendanta oddzia³u lub

komendanta placówki Stra¿y Granicznej decy-
zji administracyjnych w stosunku do cudzoziem-
ców;

34) przyjmowanie osób zatrzymanych do aresztu
w celu wydalenia i pomieszczeñ przeznaczonych
dla osób zatrzymanych na podstawie protoko³u
zatrzymania, nakazu przyjêcia lub postanowie-
nia s¹du;

35) organizowanie pobytu cudzoziemcom przeby-
waj¹cym w areszcie w celu wydalenia oraz oso-
bom zatrzymanym osadzonym w pomieszcze-
niach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

36) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie
depozytu od cudzoziemców przebywaj¹cych
w areszcie w celu wydalenia i od osób zatrzy-
manych przebywaj¹cych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

37)  nadzorowanie przestrzegania obowi¹zuj¹cych
regulaminów i porz¹dku dnia przez osoby prze-
bywaj¹ce w areszcie w celu wydalenia i w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  organizowanie, realizacja i nadzór nad w³aœci-
wym pe³nieniem s³u¿by w areszcie w celu wy-
dalenia oraz w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych;

39)   zapewnianie porz¹dku na terenie aresztu w celu
wydalenia i w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków ochrony przeciw-
po¿arowej w obiektach aresztu w celu wydale-
nia i w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych;

41)   podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie
nale¿ytego ich stanu sanitarnego;

42)   umo¿liwienie kontaktów osób zatrzymanych osa-
dzonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych oraz osób przebywaj¹cych
w areszcie w celu wydalenia z osobami lub in-
stytucjami uprawnione do tego na podstawie
odrêbnych przepisów;

43)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

44) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie
i przypadkach okreœlonych w przepisach Kodek-
su postêpowania karnego i innych ustaw do
w³aœciwego organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub
prokuratury, a w przypadku cudzoziemców,
wobec których prowadzone s¹ postêpowania
okreœlone w ustawie z dnia 13 czerwca  2003 r.
o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak¿e
do w³aœciwej jednostki organizacyjnej Policji,
wojewody, Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziem-
ców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzê-
dów konsularnych, placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych lub zak³adów opieki zdrowotnej;

45)   realizowanie obowi¹zku doprowadzania do gra-
nicy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wy-
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dana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, decyzja o odmowie nadania
statusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej z orzeczeniem o wydaleniu z tego te-
rytorium lub decyzja o wydaleniu wydana przez
organ innego pañstwa cz³onkowskiego;

46) organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

47) wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub in-
nego komendanta oddzia³u obowi¹zku dopro-
wadzania cudzoziemców od granicy do portu
lotniczego albo morskiego pañstwa, do którego
nastêpuje wydalenie;

48)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przed-
stawicielami terenowych organów administra-
cji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, insty-
tucjami pañstwowymi i organizacjami spo³ecz-
nymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycz-
nymi;

49)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

50)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z rozpoznaniem migracyjnym;

51) gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych
poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwier-
ciedlaj¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w posta-
ci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach okre-
œlonych w odrêbnych przepisach;

52)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czê-
œci dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych
w stosunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

53)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

54)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przy-
gotowaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytu-
acjach kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u.”;

3) § 14b otrzymuje brzmienie:
„§ 14b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej z siedzib¹ w K³odzku okreœlaj¹ odrêb-
ne przepisy.”;

4) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Wa³-

brzychu;
2)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej we Wro-

c³awiu – Strachowicach;

3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kudo-
wie Zdroju;

4)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w K³odz-
ku;

5)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Jele-
niej Górze;

6)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Luba-
niu.”.

§ 7.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 40 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 15 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmiñ-
sko-Mazurskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Kêtrzynie
(Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 47, z 2005 r. Nr 5, poz. 30, z 2007 r.
Nr 1, poz. 9, Nr 2, poz. 25 i Nr 11, poz. 96 oraz z 2008 r. Nr 6,
poz. 38) zmienionego zarz¹dzeniami nr 37 z dnia 23 maja
2008 r., nr 57 z dnia 23 lipca 2008 r. i nr 63 z dnia 28 sierpnia
2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u s¹:

1) Wydzia³ Prezydialny;
2) Wydzia³ Graniczny;
3) Wydzia³ do Spraw Cudzoziemców;
4) Wydzia³ Koordynacji Dzia³añ;
5) Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
6) Wydzia³ Kadr i Szkolenia;
7) Wydzia³ Finansów;
8) Wydzia³  Techniki i Zaopatrzenia;
9) Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;
10)  Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
11)  Wydzia³ Nadzoru i Kontroli;
12)  Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;
13) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Warmiñsko-

Mazurskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹
w Kêtrzynie;

14)  Strze¿ony oœrodek dla cudzoziemców w Kêtrzynie
i areszt w celu wydalenia.

 3. Zespó³ Stanowisk Samodzielnych, w sk³ad, którego
wchodz¹: radcy prawni, rzecznik prasowy, specjaliœci
do spraw bezpieczeñstwa i higieny pracy i specjaliœci
do spraw przeciwpo¿arowych, kapelani oraz Zespó³
Audytu Wewnêtrznego s¹ bezpoœrednio nadzorowani
przez komendanta oddzia³u.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u kieruj¹:

1) naczelnicy przy pomocy swoich zastêpców – w wy-
dzia³ach oraz strze¿onym oœrodku dla cudzoziemców
i areszcie w celu wydalenia,

2) kierownik (kierownik zak³adu opieki zdrowotnej)
w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 12 i 13.”;

3) w § 5 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a-7e w brzmieniu:
„7a) wspomaganie we wspó³dzia³aniu z rzecznikiem pra-

sowym komendanta oddzia³u polityki informacyjnej
oraz medialna obs³uga zdarzeñ w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

7b) monitorowanie, analiza i ocena obszarów maj¹cych
wp³yw na wewnêtrzny i zewnêtrzny wizerunek Stra¿y
Granicznej w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia-
³u;
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7c)  kszta³towanie wizerunku oraz kreowanie dzia³añ pod-
nosz¹cych efektywnoœæ pracy formacji;

7d)  nawi¹zywanie i utrzymywanie kontaktów z komórka-
mi promocji terenowych organów administracji rz¹-
dowej i samorz¹dowej, podejmowanie i realizowanie
wspólnych przedsiêwziêæ promuj¹cych formacje
w œrodowisku lokalnym;

7e)  koordynacja i merytoryczne wsparcie dzia³añ placó-
wek Stra¿y Granicznej podleg³ych Komendantowi War-
miñsko-Mazurskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w ob-
szarze wspó³pracy z organami samorz¹dowymi.”;

4) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
„§7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Operacyj-

no-Œledczego nale¿y:
1)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)  sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpo-
znawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddziale,
w celu skutecznego zapobiegania i wykrywania
przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich spraw-
ców;

3)  sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpoznaw-
czej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)  sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego przez oddzia³;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyko-
nywaniem czynnoœci techniczno-kryminalistycz-
nych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8) prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)  wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów,
które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfiku-
j¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz œrod-
ków, którymi pos³uguje siê przy wykonywaniu za-
dañ s³u¿bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygo-
towawczych i postêpowañ w sprawach o wykro-
czenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11) wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12) prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹zku
z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpoznaw-
czych;

14)   realizowanie zadañ w ramach kryminalnej analizy
operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlonych
w odrêbnych przepisach;

15)  przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Anali-
tyk” oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru
nad funkcjonowaniem systemu w zakresie od-
dzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci da-
nych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18)  gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i dochodze-
niowo-œledczych;

19)  analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci uzy-
skiwanych wyników, w szczególnoœci w zakre-
sie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20)  analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ, pro-
gnozowanie dynamiki, charakteru i kierunków tych
zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawozdañ,
materia³ów porównawczych, analiz i prognoz
w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym
w odrêbnych przepisach;

22)  przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych;

23) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24) wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie w³a-
œciwoœci Wydzia³u;

26) wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27)  wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em IV Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w zakresie:

a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania
przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej,



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 14               – 351 –                     Poz. 87

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-
deksu karnego pope³nionych przez funkcjo-
nariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym, ̄ andarmeri¹  Wojskow¹, S³u¿b¹
Celn¹ oraz innymi organami i podmiotami, w tym
zagranicznymi i miêdzynarodowymi, w zakresie nie-
zbêdnym do prawid³owego wykonywania zadañ
s³u¿bowych.

§ 7a.  Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3)   przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)   wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wy-
danie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿e-
nie pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku
lub areszcie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzê-
dów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
lub wydanie zastêpczych dokumentów podró¿y
dla cudzoziemców;

9)   wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñcze-
go w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)    wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zm.);

11)    wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli

legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom z organami ad-
ministracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹,
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Za-
k³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kon-
troli skarbowej oraz zwi¹zkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców;

12)  przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w strze¿onym oœrodku lub areszcie w celu wyda-
lenia, areszcie œledczym lub zak³adzie karnym
znajduj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³a-
nia komendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzo-
ziemcom, od których przyjêto wniosek o nadanie
statusu uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ
to¿samoœci cudzoziemca;

13)    prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14)   wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

15) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

16)   ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17)   sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-
œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy  z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

19)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró-
¿y cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy
w przypadkach okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

20)   uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)   przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych
od organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-
du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku otrzyma-
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nia tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿-
liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na no-
œniku papierowym lub za poœrednictwem sieci
telekomunikacyjnych i dorêczanie cudzoziemco-
wi decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego
przekazu;

24)  udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wnio-
sków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputero-
wego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹-
cych siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie siê lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowe-
go WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli
UE i cz³onków ich rodzin w terytorialnym zasiêgu
dzia³ania oddzia³u;

26)   prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz za-
rejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków
ich rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania od-
dzia³u;

27)   bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cu-

dzoziemców oraz postêpowañ administra-
cyjnych w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opusz-
czania statku powietrznego lub morskiego
oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na pok³adzie innego stat-
ku powietrznego lub morskiego ni¿ ten, na
którym przyby³,

e)  wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f)   realizacji postanowieñ umów o przyjmowa-
niu i przekazywaniu osób przebywaj¹cych
bez zezwolenia,

g)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o  udzielaniu cudzoziem-

com ochrony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

h)  organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych,

i)   kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
j)   wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

k)  przeprowadzania wywiadów œrodowisko-
wych,

l)    ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub inne-
go cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e
osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi
o charakterze rodzinnym,

m) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

n)   kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez cudzoziemców, powie-
rzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

29)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisa-
nie, wykreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do
wykazu cudzoziemców, których pobyt na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admini-
stracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)  opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa  i wydaleñ
oraz zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)  udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fun-
duszy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów
dobrowolnych i przymusowych;

33) opracowywanie stanowisk w sprawach skarg
z zakresu przeprowadzania kontroli legalnoœci
pobytu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy,
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz po-
wierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wy-
dawanych przez komendanta oddzia³u lub ko-
mendanta placówki Stra¿y Granicznej decyzji ad-
ministracyjnych w stosunku do cudzoziemców;

34) prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

35)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przy-
jêcia;

36)  nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

37)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-
niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;
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39)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków ochrony przeciw-
po¿arowej w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie
nale¿ytego stanu sanitarnego w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych;

41)  umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie od-
rêbnych przepisów;

42)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

43) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie
i przypadkach okreœlonych w przepisach Kodek-
su postêpowania karnego i innych ustaw do w³a-
œciwego organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub pro-
kuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec
których prowadzone s¹ postêpowania okreœlo-
ne w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak¿e do
w³aœciwej jednostki organizacyjnej Policji, woje-
wody, Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów
konsularnych, placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych lub zak³adów opieki zdrowotnej;

44)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do gra-
nicy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wy-
dana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub decyzja o odmowie nada-
nia statusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej z orzeczeniem o wydaleniu z te-
go terytorium lub decyzja o wydaleniu wydana
przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego;

45)  organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

46)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub in-
nego komendanta oddzia³u obowi¹zku dopro-
wadzania cudzoziemców od granicy do portu
lotniczego albo morskiego pañstwa, do którego
nastêpuje wydalenie;

47)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przed-
stawicielami terenowych organów administra-
cji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, insty-
tucjami pañstwowymi i organizacjami spo³ecz-
nymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycz-
nymi;

48)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ

przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z rozpoznaniem migracyjnym;

50)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych
poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwier-
ciedlaj¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w posta-
ci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach okre-
œlonych w odrêbnych przepisach;

51)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czê-
œci dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych
w stosunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

52)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

53)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przy-
gotowaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytu-
acjach kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u.”;

5) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)   udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlo-
nych w przepisach Kodeksu postêpowania kar-
nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnione-
go podejrzenia posiadania przez te osoby broni,
amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak rów-
nie¿ w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych
z bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej wartoœci;

2)  zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników komó-
rek organizacyjnych komendy oddzia³u, czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodze-
niowo-œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu
lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych
o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodowym,
zabezpieczanie bezpieczeñstwa osób z katego-
rii VIP, a tak¿e osób objêtych szczególnym po-
ziomem bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom
na obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronno-
œci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub
wa¿ne dla gospodarki narodowej;

5)   doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób
do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwal-
czaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie niebez-
piecznych cudzoziemców do granicy Rzeczpospo-
litej Polskiej  lub do granicy pañstwa, do którego
nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposobu
pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ granicz-
nych;
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8)   wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nienia
s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowadzo-
nych dzia³añ granicznych, ochrony szlaków ko-
munikacyjnych o szczególnym znaczeniu miê-
dzynarodowym przed przestêpczoœci¹, której
zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Gra-
nicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w komu-
nikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publiczne-
go w zasiêgu terytorialnym przejœcia graniczne-
go, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej
– tak¿e w strefie nadgranicznej;

9)   wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywrócenia
tymczasowej kontroli granicznej na granicy pañ-
stwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹ oraz
przywracanie naruszonego porz¹dku publiczne-
go;

10)   wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed
przestêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu
bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzynarodo-
wej i porz¹dku publicznego w zasiêgu teryto-
rialnym przejœcia granicznego, a w zakresie
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w stre-
fie nadgranicznej;

11)   zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypad-
ku prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹sied-
nich poœcigu transgranicznego;

12)   realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13)   organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14)  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ
s³u¿bowych Wydzia³u;

15)  wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16)  udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

6) w § 15:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Nadzoru
i Kontroli nale¿y:”,
b)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontrolowanie dzia³alnoœci komórek organizacyj-
nych komendy oddzia³u i terenowych organów
Stra¿y Granicznej, o których mowa w § 23;”,

c)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) sprawdzenie wykonywania zaleceñ pokontrol-

nych okreœlonych przez Wydzia³;”,

d)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wspó³praca z Wydzia³em Koordynacji Dzia³añ

przy opracowywaniu i aktualizacji dokumenta-
cji dotycz¹cej planowania obronnego i dzia³al-
noœci kryzysowej oraz innymi komórkami or-
ganizacyjnymi komendy oddzia³u w zakresie
w³aœciwoœci Wydzia³u.”;

7) uchyla siê § 17.

§ 8.

W  za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 41 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 17 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Biesz-
czadzkiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. gen. bryg. Jana
Tomasza Gorzechowskiego w Przemyœlu (Dz. Urz. KGSG Nr 8,
poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 13, Nr 3,
poz. 29 i Nr 10, poz. 90), zmienionego zarz¹dzeniami nr 41
z dnia 23 maja 2008 r. i nr 63  z dnia 28 sierpnia 2008 r., wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1)  w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ;”,
b)  pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Bieszczadzkie-
go Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Przemy-
œlu;”,

c) uchyla siê pkt 15;

2) w § 4 w ust. 1:
a) po pkt 2 œrednik zastêpuje siê kropk¹ i uchyla siê pkt 3;

3) § 7 i 7a otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Wydzia³u Ope-

racyjno-Œledczego nale¿y:
1)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)  sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpo-
znawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddzia-
le, w celu skutecznego zapobiegania i wykrywa-
nia przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich
sprawców;

3)  sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpo-
znawczej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)  sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego przez oddzia³;

5)  sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminali-
stycznych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zastoso-
wanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8)  prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)  wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych
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przepisach, w tym przy wykorzystaniu dokumen-
tów, które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych iden-
tyfikuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej
oraz œrodków, którymi pos³uguje siê przy wyko-
nywaniu zadañ s³u¿bowych;

10)  wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przy-
gotowawczych i postêpowañ w sprawach o wy-
kroczenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14)  realizowanie zadañ w ramach kryminalnej anali-
zy operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

15)  przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Ana-
lityk” oraz sprawowanie merytorycznego nad-
zoru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie
oddzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci
danych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)  kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18) gromadzenie i przetwarzanie informacji opera-
cyjno-œledczych uzyskiwanych w wyniku realiza-
cji czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-œledczych;

19)  analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci uzy-
skiwanych wyników, w szczególnoœci w zakresie
wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20)  analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków
tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawoz-
dañ, materia³ów porównawczych, analiz i prognoz
w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlo-
nym w odrêbnych przepisach;

22)  przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych;

23) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24)  wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie
w³aœciwoœci Wydzia³u;

26)  wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27)  wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em VII Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w zakresie:
a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach roz-
poznawania, zapobiegania i wykrywania
przestêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231
Kodeksu karnego pope³nionych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹
Wojskow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami
i podmiotami, w tym zagranicznymi i miêdzyna-
rodowymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³o-
wego wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 7a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wy-
danie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿e-
nie pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku
lub areszcie w celu wydalenia;
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8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzê-
dów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
lub wydanie zastêpczych dokumentów podró¿y
dla cudzoziemców;

9)   wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñcze-
go w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)   wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z póŸn. zm.);

11)   wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez cudzoziemców, powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom z organami ad-
ministracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹,
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Za-
k³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kon-
troli skarbowej oraz zwi¹zkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w strze¿onym oœrodku lub areszcie w celu wy-
dalenia, areszcie œledczym lub zak³adzie karnym
znajduj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³a-
nia komendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzo-
ziemcom, od których przyjêto wniosek o nada-
nie statusu uchodŸcy, tymczasowych zaœwiad-
czeñ to¿samoœci cudzoziemca;

13)   prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

14)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych or-
ganów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na po-
byt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

15)  przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

16)   ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿on-
ka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak-
¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o cha-
rakterze rodzinnym;

17)   sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-
œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

18)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

19)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró-
¿y cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy
w przypadkach okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

20)   uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)  przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹-

cego postêpowanie w sprawie udzielenia zgody
na pobyt tolerowany, informacji o niewykonal-
noœci wydalenia cudzoziemca z przyczyn nieza-
le¿nych od organu wykonuj¹cego decyzjê o wy-
daleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komen-
danta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu
wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania
cudzoziemcom ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
otrzymania tej decyzji za poœrednictwem urz¹-
dzeñ umo¿liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pi-
sma na noœniku papierowym lub za poœrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych i dorêczanie
cudzoziemcowi decyzji w formie uzyskanej
w wyniku takiego przekazu;

24)  udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wnio-
sków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputero-
wego zbioru danych o cudzoziemcach ubiega-
j¹cych siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie siê lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowe-
go WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli
UE i cz³onków ich rodzin w terytorialnym zasiê-
gu dzia³ania oddzia³u;

26)   prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê
o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie
na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz
zarejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków
ich rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania od-
dzia³u;

27)   bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezyden-
ta d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie
pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

28)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cu-

dzoziemców oraz postêpowañ administracyj-
nych w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
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c)   udzielania cudzoziemcom ochrony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okre-
œlonym miejscu do czasu opuszczenia tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu
opuszczania statku powietrznego lub mor-
skiego oraz nakazu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na pok³adzie inne-
go statku powietrznego lub morskiego ni¿
ten, na którym przyby³,

e)  wnioskowania do w³aœciwego miejscowo
wojewody o na³o¿enie kary administracyjnej
na przewoŸnika,

f)   realizacji postanowieñ umów o przyjmowa-
niu i przekazywaniu osób przebywaj¹cych
bez zezwolenia,

g)  zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o  udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

h)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych,

i)    kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
j)    wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

k) przeprowadzania wywiadów œrodowisko-
wych,

l)    ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub inne-
go cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e oso-
by, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charak-
terze rodzinnym,

m) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

n)   kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez cudzoziemców, powie-
rzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

29) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisa-
nie, wykreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do
wykazu cudzoziemców, których pobyt na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹da-
ny;

30)   gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admi-
nistracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

31)   opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ
oraz zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32)   udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

33)  opracowywanie stanowisk w sprawach skarg
z zakresu przeprowadzania kontroli legalnoœci
pobytu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy,
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz po-

wierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wy-
dawanych przez komendanta oddzia³u lub ko-
mendanta placówki Stra¿y Granicznej decyzji
administracyjnych w stosunku do cudzoziem-
ców;

34)  prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzyma-
nych oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

35)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przy-
jêcia;

36)   nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

37)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych;

38)  organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-
niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

39)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków ochrony przeciw-
po¿arowej w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)   podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie
nale¿ytego stanu sanitarnego w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych;

41)  umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie od-
rêbnych przepisów;

42)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

43) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie
i przypadkach okreœlonych w przepisach Kodek-
su postêpowania karnego i innych ustaw do w³a-
œciwego organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub pro-
kuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec
których prowadzone s¹ postêpowania okreœlo-
ne w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak¿e do
w³aœciwej jednostki organizacyjnej Policji, wo-
jewody, Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów
konsularnych, placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych lub zak³adów opieki zdrowotnej;

44)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do gra-
nicy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wy-
dana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub decyzja o odmowie nada-
nia statusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej z orzeczeniem o wydaleniu z te-
go terytorium lub decyzja o wydaleniu wydana
przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego;

45)  organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;
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46)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub in-
nego komendanta oddzia³u obowi¹zku dopro-
wadzania cudzoziemców od granicy do portu lot-
niczego albo morskiego pañstwa, do którego
nastêpuje wydalenie;

47)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przed-
stawicielami terenowych organów administra-
cji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, insty-
tucjami pañstwowymi i organizacjami spo³ecz-
nymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycz-
nymi;

48)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

49)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z rozpoznaniem migracyjnym;

50)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych
poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwier-
ciedlaj¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w posta-
ci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach okre-
œlonych w odrêbnych przepisach;

51)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czê-
œci dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych
w stosunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

52)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

53)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przy-
gotowaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytu-
acjach kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u.”;

4) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)   udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlo-
nych w przepisach Kodeksu postêpowania kar-
nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnione-
go podejrzenia posiadania przez te osoby broni,
amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak rów-
nie¿ w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych
z bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej warto-
œci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników komó-
rek organizacyjnych komendy oddzia³u, czynno-
œci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodze-
niowo-œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu
lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych

o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodowym,
zabezpieczanie bezpieczeñstwa osób z katego-
rii VIP, a tak¿e osób objêtych szczególnym po-
ziomem bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom
na obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronno-
œci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub
wa¿ne dla gospodarki narodowej;

5)   doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób
do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwal-
czaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie niebez-
piecznych cudzoziemców do granicy Rzeczpospo-
litej Polskiej lub do granicy pañstwa, do którego
nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposo-
bu pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ gra-
nicznych;

8)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nienia
s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowadzo-
nych dzia³añ granicznych, ochrony szlaków ko-
munikacyjnych o szczególnym znaczeniu miê-
dzynarodowym przed przestêpczoœci¹, której
zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Gra-
nicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w komu-
nikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publiczne-
go w zasiêgu terytorialnym przejœcia graniczne-
go, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej
- tak¿e w strefie nadgranicznej;

9)   wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywrócenia
tymczasowej kontroli granicznej na granicy pañ-
stwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹ oraz
przywracanie naruszonego porz¹dku publiczne-
go;

10)  wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych  w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed
przestêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu
bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzynarodo-
wej i porz¹dku publicznego w zasiêgu teryto-
rialnym przejœcia granicznego, a w zakresie w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej - tak¿e w strefie nad-
granicznej;

11)  zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypad-
ku prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹sied-
nich poœcigu transgranicznego;

12)  realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13)  organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
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bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14)  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

15)  wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16)  udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

5) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Szczegó³owy zakres zadañ Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej Bieszczadzkiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Przemyœlu okre-
œlaj¹ odrêbne przepisy.”;

6) uchyla siê § 16;

7) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Ho-

ryñcu – Zdroju;
2)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Luba-

czowie;
3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kor-

czowej;
4)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kalni-

kowie;
5)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Me-

dyce;
6)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Her-

manowicach;
7)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Huw-

nikach;
8)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Wojt-

kowej;
9)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kro-

œcienku;
10)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Czar-

nej Górnej;
11)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Stu-

posianach;
12)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Ustrzy-

kach Górnych;
13)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w We-

tlinie;
14)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Sa-

noku;
15)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Rze-

szowie – Jasionce.”.

§ 9.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 61 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 28 paŸdziernika 2005 r. w spra-
wie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwi-
œlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Powstania War-
szawskiego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 5, poz. 34,
Nr 6, poz. 49, z 2007 r. Nr 1, poz. 11, Nr 3, poz. 28, Nr 4, poz. 38
i Nr 5, poz. 48 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 27), zmienionego zarz¹-
dzeniem nr 65 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r., wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16)  Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Nadwiœlañskie-

go Oddzia³u Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w War-
szawie;”,

b) po pkt 20 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê
pkt 21 w brzmieniu:
„21)  Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ.”;

2) § 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Opera-

cyjno-Œledczego nale¿y:
1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)   sprawowanie nadzoru nad optymalnym wykorzy-
staniem metod i form pracy operacyjno-rozpo-
znawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w oddzia-
le, w celu skutecznego zapobiegania i wykrywa-
nia przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich
sprawców;

3)   sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpo-
znawczej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)   sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego w oddziale;

5)  sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminali-
stycznych w oddziale;

7)  wnioskowanie do w³aœciwych organów o zasto-
sowanie œrodków zapobiegawczych wobec
sprawców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwo-
œci rzeczowej Stra¿y Granicznej;

8)  prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)   wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych
przepisach, w tym przy wykorzystaniu dokumen-
tów, które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych iden-
tyfikuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej
oraz œrodków, którymi pos³uguje siê przy wyko-
nywaniu zadañ s³u¿bowych;

10) wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygo-
towawczych i postêpowañ w sprawach o wykro-
czenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11) wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12) prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13) wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14) realizowanie zadañ w ramach kryminalnej anali-
zy operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

15) przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
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tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Anali-
tyk” oraz sprawowanie merytorycznego nadzo-
ru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie od-
dzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci da-
nych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników sys-
temu;

16) kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17) prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18) gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w wyniku realizacji
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i docho-
dzeniowo-œledczych;

19) analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci
uzyskiwanych wyników, w szczególnoœci w za-
kresie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20) analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków
tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawoz-
dañ, materia³ów porównawczych, analiz i pro-
gnoz  w tym zakresie;

21) monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlonym
w odrêbnych przepisach;

22) przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczej i czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych;

23) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24) wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25) wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie
w³aœciwoœci Wydzia³u;

26) wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27) wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28) wspó³praca z Wydzia³em III Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w zakresie:
a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-

deksu karnego pope³nionych przez funkcjo-
nariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿-
bowych;

29) wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwywia-
du Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹ Woj-
skow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami i pod-
miotami, w tym zagranicznymi i miêdzynarodo-
wymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³owego
wykonywania zadañ s³u¿bowych.

§ 8. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)  prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie le-

galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom w terytorialnym za-
siêgu dzia³ania oddzia³u;

2)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszcze-
nie cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

7)  wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie
w³aœciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿e-
nie pobytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku
lub areszcie w celu wydalenia;

8)  wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzêdów
konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub wy-
danie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cu-
dzoziemców;

9)   wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñczego
w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadze-
nia postêpowañ administracyjnych okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn.
zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póŸn. zm.);

10)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych
za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŸn.
zm.);

11)  wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli
legalnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej przez cudzoziemców, powierzania wykony-
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wania pracy cudzoziemcom z organami admini-
stracji publicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli
skarbowej oraz zwi¹zkami zawodowymi i orga-
nizacjami pracodawców;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie statusu
uchodŸcy od cudzoziemców przebywaj¹cych
w strze¿onym oœrodku lub areszcie w celu wyda-
lenia, areszcie œledczym lub zak³adzie karnym znaj-
duj¹cym siê w terytorialnym zasiêgu dzia³ania
komendanta oddzia³u oraz wydawanie cudzoziem-
com, od których przyjêto wniosek o nadanie sta-
tusu uchodŸcy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿-
samoœci cudzoziemca;

13)  organizowanie w siedzibie oddzia³u i realizacja
czynnoœci zwi¹zanych z przyjmowaniem od cudzo-
ziemców wniosków o nadanie statusu uchodŸcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wy-
dawanie cudzoziemcom, od których przyjêto wnio-
sek o nadanie statusu uchodŸcy, tymczasowych
zaœwiadczeñ to¿samoœci cudzoziemca;

14)   prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu za-
dañ realizowanych przez Wydzia³;

15)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

16) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych
w toku postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;

17)  ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³-
¿onka lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca,
a tak¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi
o charakterze rodzinnym;

18)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okre-
œlonym w art. 11c ust. 2 ustawy  z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

19) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia
na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ru-
chu granicznego, w wyniku stwierdzenia okolicz-
noœci okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

20) wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajo-
wej oraz odnotowywanie w dokumencie podró-
¿y cudzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy
w przypadkach okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

21)  uniewa¿nianie wiz jednolitych;
22)  przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych
od organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendan-
ta oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjaz-
du, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzo-
ziemcom ochrony;

24)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzo-
ziemca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku otrzyma-
nia tej decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿-
liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na no-
œniku papierowym lub za poœrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, i dorêczanie cudzoziemco-
wi decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego
przekazu;

25) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wnio-
sków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie po-
bytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

26)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputero-
wego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹-
cych siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie siê lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego
WE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE
i cz³onków ich rodzin w terytorialnym zasiêgu
dzia³ania oddzia³u;

27)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz za-
rejestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich
rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia-
³u;

28)  bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cu-
dzoziemców do w³aœciwego wojewody w spra-
wach wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d³ugoterminowego WE oraz zarejestrowanie po-
bytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

29) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem przez komendantów placówek Stra-
¿y Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wy-
dzia³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a)  warunków przekraczania granicy przez cudzo-

ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlo-

nym miejscu do czasu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania
statku powietrznego lub morskiego oraz na-
kazu opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na pok³adzie innego statku po-
wietrznego lub morskiego ni¿ ten, na którym
przyby³,

e)  wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f)   realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g)  przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/
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WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego
kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa
Cz³onkowskiego w³aœciwego do rozpatrywa-
nia wniosku o azyl, wniesionego w jednym
z Pañstw Cz³onkowskich przez obywateli pañ-
stwa trzeciego (Dz. Urz. WE z dnia 25.02. 2003 r.
L50/1),

h) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o  udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

i)   organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych,

j)    kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k)  wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l)   przeprowadzania wywiadów œrodowisko-
wych,

m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub inne-
go cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e oso-
by, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charak-
terze rodzinnym,

n)  sprawdzania lokalu we wskazanym przez cu-
dzoziemca miejscu jego pobytu,

o)  kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

30)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wy-
kreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

31) gromadzenie i przetwarzanie danych statystycz-
nych i informacji w zakresie postêpowañ admini-
stracyjnych z udzia³em cudzoziemców;

32) opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ oraz
zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

33) udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych
wykorzystywania œrodków unijnych w ramach
unijnych instrumentów finansowych oraz fundu-
szy dotycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów do-
browolnych i przymusowych;

34)  opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci poby-
tu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy, pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powie-
rzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawa-
nych przez komendanta oddzia³u lub komendanta
placówki Stra¿y Granicznej decyzji administracyj-
nych w stosunku do cudzoziemców;

35)  prowadzenie pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
oraz zwi¹zanej z tym dokumentacji;

36)  przyjmowanie osób zatrzymanych do pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych na
podstawie protoko³u zatrzymania i nakazu przyjê-
cia;

37) nadzór nad osobami zatrzymanymi osadzonymi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

38)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od osób zatrzymanych osadzonych w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych;

39) organizowanie i nadzór nad w³aœciwym pe³nie-
niem s³u¿by w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnie-
nia w³aœciwych warunków ochrony przeciwpo¿a-
rowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób
zatrzymanych;

41)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epide-
miologicznych w pomieszczeniach do porcjowa-
nia i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie na-
le¿ytego stanu sanitarnego w pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych;

42)  umo¿liwienie kontaktów z osobami zatrzymany-
mi, osadzonymi w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych przez osoby lub in-
stytucje uprawnione do tego na podstawie odrêb-
nych przepisów;

43) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykony-
waniem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

44)  doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu po-
stêpowania karnego i innych ustaw do w³aœciwe-
go organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub prokuratu-
ry, a w przypadku cudzoziemców, wobec których
prowadzone s¹ postêpowania okreœlone w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, tak¿e do w³aœciwej jednost-
ki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzêdu
do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dy-
plomatycznych, urzêdów konsularnych, placówek
opiekuñczo-wychowawczych lub zak³adów opieki
zdrowotnej;

45)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do grani-
cy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wydana
decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, decyzja o odmowie nadania statusu
uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z orzeczeniem o wydaleniu z tego terytorium lub
decyzja o wydaleniu wydana przez organ innego
pañstwa cz³onkowskiego;

46) organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach
tranzytowych obywateli pañstw trzecich na pod-
stawie umów miêdzynarodowych;

47)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania cu-
dzoziemców od granicy do portu lotniczego albo
morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wyda-
lenie;

48)  utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komen-
danta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœci-
woœci Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedsta-
wicielami terenowych organów administracji rz¹-
dowej, samorz¹du terytorialnego, instytucjami



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 14               – 363 –                     Poz. 87

pañstwowymi i organizacjami spo³ecznymi oraz
przedstawicielstwami dyplomatycznymi;

49)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, za-
pobiegania i zwalczania naruszeñ przepisów do-
tycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

50)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez
placówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu
ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ
przepisów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz koordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹za-
nych z rozpoznaniem migracyjnym;

51)  gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwiercie-
dlaj¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w tery-
torialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci
tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

52)  realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czê-
œci dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych
w stosunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

53)   przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

54)   realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygo-
towaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.”;

3) po § 23a dodaje siê § 23b w brzmieniu:
„§ 23b. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)   udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie  i przypadkach okreœlo-
nych w przepisach Kodeksu postêpowania kar-
nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia posiadania przez te osoby bro-
ni, amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak
równie¿ w przypadkach realizacji zadañ zwi¹za-
nych z bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej war-
toœci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów pla-
cówek Stra¿y Granicznej lub naczelników ko-
mórek organizacyjnych komendy oddzia³u,
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych lub do-
chodzeniowo-œledczych oraz kontroli legalno-
œci pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych
o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodowym,
zabezpieczanie bezpieczeñstwa osób z katego-
rii VIP, a tak¿e osób objêtych szczególnym po-
ziomem bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w te-
rytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom
na obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronno-
œci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub
wa¿ne dla gospodarki narodowej;

5)  doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych
osób do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê
zwalczaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,

aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)  zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie nie-
bezpiecznych cudzoziemców do granicy Rzecz-
pospolitej Polskiej  lub do granicy pañstwa, do
którego nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposo-
bu pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ gra-
nicznych;

8)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u  w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu pe³nie-
nia s³u¿by granicznej i zabezpieczenia prowa-
dzonych dzia³añ granicznych, ochrony szlaków
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu miê-
dzynarodowym przed przestêpczoœci¹, której
zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Gra-
nicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w komu-
nikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publiczne-
go w zasiêgu terytorialnym przejœcia graniczne-
go, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej
– tak¿e w strefie nadgranicznej;

9)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji zadañ w przypadku przywróce-
nia tymczasowej kontroli granicznej na granicy
pañstwowej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹
oraz przywracanie naruszonego porz¹dku pu-
blicznego;

10) wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej
i prowadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e
w ochronie szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed
przestêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do
w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu
bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzynarodo-
wej i porz¹dku publicznego w zasiêgu teryto-
rialnym przejœcia granicznego, a w zakresie w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej – tak¿e w strefie nad-
granicznej;

11) zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœci-
gowych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypad-
ku prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹sied-
nich poœcigu transgranicznego;

12) realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych
umiejêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa-
¿enia lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13) organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wy-
dzia³u;

14) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

15) wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16) udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

4) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹
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siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicz-
nej:
1)   Komendant Placówki Stra¿y Granicznej Warsza-

wa-Okêcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy;
2)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Byd-

goszczy;
3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w £odzi;
4)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kiel-

cach.”

§ 10.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 55 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzañ-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Kroœnie Odrzañskim
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sk³ad komendy oddzia³u wchodz¹ komórki orga-
nizacyjne, o których mowa w ust. 2, oraz Zespó³ Sta-
nowisk Samodzielnych, Zespó³ Audytu Wewnêtrzne-
go i Zespó³ do spraw Bezpieczeñstwa i Higieny S³u¿-
by – Pracy, o których mowa w ust. 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Zespó³ Stanowisk Samodzielnych, w sk³ad którego

wchodz¹: rzecznik prasowy, kapelan, radcowie praw-
ni, starszy asystent do spraw przeciwpo¿arowych,
Zespó³ Audytu Wewnêtrznego oraz Zespó³ do spraw
Bezpieczeñstwa i Higieny S³u¿by – Pracy, s¹ bezpo-
œrednio nadzorowane przez komendanta oddzia³u.”;

2) w § 4  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zespo³em do spraw Bezpieczeñstwa i Higieny S³u¿by –

Pracy kieruje kierownik zespo³u.”;

3)  § 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 7. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Opera-

cyjno-Œledczego nale¿y:
1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-

stêpstw i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych
znamiona przestêpczoœci zorganizowanej oraz œci-
ganie ich sprawców w zakresie nale¿¹cym do w³a-
œciwoœci Stra¿y Granicznej;

2)    sprawowanie nadzoru nad optymalnym wyko-
rzystaniem metod i form pracy operacyjno-roz-
poznawczej oraz dochodzeniowo-œledczej w od-
dziale, w celu skutecznego zapobiegania i wykry-
wania przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania ich
sprawców;

3)   sprawowanie nadzoru nad sporz¹dzaniem i pro-
wadzeniem dokumentacji operacyjno-rozpo-
znawczej i dochodzeniowo-œledczej w oddziale;

4)   sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem fun-
duszu operacyjnego w oddziale;

5)   sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ czynnoœci
w sprawach o wykroczenia w zakresie w³aœciwo-
œci Wydzia³u;

6)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wy-
konywaniem czynnoœci techniczno-kryminalistycz-
nych w oddziale;

7)   wnioskowanie do w³aœciwych organów o zasto-
sowanie œrodków zapobiegawczych wobec spraw-
ców przestêpstw nale¿¹cych do w³aœciwoœci rze-
czowej Stra¿y Granicznej;

8)  prowadzenie obserwacji operacyjnej w zakresie
okreœlonym w odrêbnych przepisach;

9)   wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach, w tym przy wykorzystaniu dokumentów,
które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfi-
kuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej oraz
œrodków, którymi pos³uguje siê przy wykonywa-
niu zadañ s³u¿bowych;

10)   wszczynanie i prowadzenie postêpowañ przygo-
towawczych i postêpowañ w sprawach o wykro-
czenia, w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;

11)  wykonywanie czynnoœci procesowych w zakre-
sie okreœlonym w odrêbnych przepisach;

12)  prowadzenie ewidencji operacyjnej i dochodze-
niowo-œledczej w zakresie wykonywanych przez
funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w oddziale
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w ochro-
nie granicy pañstwowej oraz ujawnionych prze-
stêpstw i wykroczeñ;

13)  wydatkowanie funduszu operacyjnego w zwi¹z-
ku z realizacj¹ przedsiêwziêæ operacyjno-rozpo-
znawczych;

14)  realizowanie zadañ w ramach kryminalnej anali-
zy operacyjnej w zakresie i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

15)   przetwarzanie informacji zgromadzonych w Cen-
tralnej Bazie Danych Analizy Kryminalnej „Anali-
tyk” oraz sprawowanie merytorycznego nadzo-
ru nad funkcjonowaniem systemu w zakresie
oddzia³u, poprzez zarz¹dzanie polityk¹ jakoœci
danych oraz zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
systemu;

16)   kryminalistyczne zabezpieczenie œladów i dowo-
dów pope³nionego przestêpstwa;

17)   prowadzenie wymaganej dokumentacji ewiden-
cyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z zakresu
dzia³añ Wydzia³u;

18)  gromadzenie i przetwarzanie informacji opera-
cyjno-œledczych uzyskiwanych w wyniku realiza-
cji czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-œledczych;

19)   analizowanie wykonywanych przez oddzia³ dzia-
³añ operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodze-
niowo-œledczych pod wzglêdem skutecznoœci
uzyskiwanych wyników, w szczególnoœci w za-
kresie wykrywania przestêpstw i wykroczeñ;

20)   analizowanie zagro¿eñ oraz skutecznoœci wykry-
wania pope³nianych przestêpstw i wykroczeñ,
prognozowanie dynamiki, charakteru i kierunków
tych zagro¿eñ, a tak¿e opracowywanie sprawoz-
dañ, materia³ów porównawczych, analiz i pro-
gnoz w tym zakresie;

21)  monitorowanie zagro¿eñ granicy pañstwowej
w drodze realizacji czynnoœci z zakresu rozpozna-
nia zagro¿eñ terroryzmem w zakresie okreœlo-
nym w odrêbnych przepisach;

22)   przedstawianie komendantowi oddzia³u lub upo-
wa¿nionemu w tym zakresie jego zastêpcy, bie-
¿¹cych informacji o osobach zatrzymanych, ujaw-
nionych przestêpstwach i wykroczeniach, wyni-
kach postêpowañ przygotowawczych oraz pro-
blemach w ramach czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych;
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23)  prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
oraz ich ewidencji;

24)   wspó³praca ze s³u¿bami ochrony granicy pañstw
s¹siednich w zakresie ustawowych uprawnieñ
Stra¿y Granicznej;

25)  wspó³praca z Zarz¹dem Operacyjno-Œledczym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie
w³aœciwoœci Wydzia³u;

26)  wspó³praca z Biurem Lotnictwa Stra¿y Granicz-
nej w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w realizacji przedsiêwziêæ operacyjno-œled-
czych;

27)  wspó³praca z innymi komórkami organizacyjny-
mi komendy oddzia³u w zakresie w³aœciwoœci
Wydzia³u;

28)  wspó³praca z Wydzia³em XII Zamiejscowym Za-
rz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej
w Kroœnie Odrzañskim w zakresie:
a)  rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania

przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, pope³nianych przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej,

b)  prowadzenia postêpowañ w sprawach rozpo-
znawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stêpstw okreœlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-
deksu karnego pope³nionych przez funkcjo-
nariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych;

29)  wspó³praca z Prokuratur¹, Policj¹, Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿b¹ Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S³u¿b¹ Wywiadu, Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹
Wojskow¹, S³u¿b¹ Celn¹ oraz innymi organami
i podmiotami, w tym zagranicznymi i miêdzyna-
rodowymi, w zakresie niezbêdnym do prawid³o-
wego wykonywania zadañ s³u¿bowych.”;

§ 8. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u do Spraw
Cudzoziemców nale¿y:
1)   prowadzenie sta³ego monitoringu w zakresie legal-

noœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom w terytorialnym zasiêgu dzia-
³ania oddzia³u;

2)   przeprowadzanie kontroli legalnoœci pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   przeprowadzanie kontroli legalnoœci wykonywania
pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej przez cudzoziemców, powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom;

4)   wydawanie decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  wnioskowanie do w³aœciwego wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)   wnioskowanie do w³aœciwego s¹du o umieszczenie
cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub areszcie
w celu wydalenia;

7)   wnioskowanie do w³aœciwego s¹du, w zakresie w³a-
œciwoœci komendanta oddzia³u, o przed³u¿enie po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia;

8)   wystêpowanie do w³aœciwych miejscowo urzêdów
konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci lub wy-
danie zastêpczych dokumentów podró¿y dla cudzo-
ziemców;

9)  wnioskowanie do s¹du rodzinnego i opiekuñczego
w sprawach ma³oletnich cudzoziemców w celu
ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadzenia
postêpowañ administracyjnych okreœlonych w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn. zm.) oraz
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z póŸn.
zm.);

10) wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwego s¹du
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415  z póŸn.
zm.);

11) wspó³dzia³anie w zakresie prowadzenia kontroli le-
galnoœci pobytu i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom z organami administracji pu-
blicznej, w szczególnoœci z Policj¹, Pañstwow¹ In-
spekcj¹ Pracy, S³u¿b¹ Celn¹, Zak³adem Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli skarbowej
oraz zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pra-
codawców;

12)  przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodŸ-
cy od cudzoziemców przebywaj¹cych w strze¿o-
nym oœrodku lub areszcie w celu wydalenia, aresz-
cie œledczym lub zak³adzie karnym znajduj¹cym siê
w terytorialnym zasiêgu dzia³ania komendanta
oddzia³u oraz wydawanie cudzoziemcom, od któ-
rych przyjêto wniosek o nadanie statusu uchodŸ-
cy, tymczasowych zaœwiadczeñ to¿samoœci cudzo-
ziemca;

13)  prowadzenie postêpowañ mandatowych w spra-
wach o wykroczenia wynikaj¹cych z zakresu zadañ
realizowanych przez Wydzia³;

14)  wystêpowanie z wnioskami do w³aœciwych orga-
nów o udzielenie oraz cofniêcie zgody na pobyt to-
lerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15)   przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych w to-
ku postêpowañ prowadzonych na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

16)  ustalanie w toku postêpowañ prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia  13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu ma³¿onka
lub innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e
osoby, z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakte-
rze rodzinnym;

17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu w przypadku okreœlo-
nym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach;

18)   wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego, w wyniku stwierdzenia okolicznoœci okre-
œlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;
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19)  wydawanie decyzji o uniewa¿nieniu wizy krajowej
oraz odnotowywanie w dokumencie podró¿y cu-
dzoziemca decyzji o uniewa¿nieniu wizy w przy-
padkach okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach;

20)   uniewa¿nianie wiz jednolitych;
21)   przekazywanie, na wniosek organu prowadz¹ce-

go postêpowanie w sprawie udzielenia zgody na
pobyt tolerowany, informacji o niewykonalnoœci
wydalenia cudzoziemca z przyczyn niezale¿nych od
organu wykonuj¹cego decyzjê o wydaleniu z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z w³aœciwoœci¹ komendanta
oddzia³u, rejestrów w sprawach z zakresu wjazdu,
pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz udzielania cudzoziem-
com ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podró¿y cudzoziem-
ca wydania decyzji o wydaleniu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w przypadku otrzymania tej
decyzji za poœrednictwem urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹-
cych odczyt i zapis znaków pisma na noœniku pa-
pierowym lub za poœrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, i dorêczanie cudzoziemcowi decyzji
w formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu;

24) udzielanie informacji w³aœciwym wojewodom
w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków
cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³u-
goterminowego WE oraz zarejestrowanie pobytu
obywateli UE i cz³onków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja komputerowe-
go zbioru danych o cudzoziemcach ubiegaj¹cych
siê o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE oraz zare-
jestrowanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich
rodzin w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

26)  prowadzenie i bie¿¹ca aktualizacja sk³adnicy akt
osobowych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ze-
zwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na pobyt
rezydenta d³ugoterminowego WE oraz zarejestro-
wanie pobytu obywateli UE i cz³onków ich rodzin
w terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

27)   bie¿¹ca analiza dokumentacji z³o¿onej przez cudzo-
ziemców do w³aœciwego wojewody w sprawach
wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugotermi-
nowego WE oraz zarejestrowanie pobytu obywa-
teli UE i cz³onków ich rodzin;

28)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyko-
nywaniem przez komendantów placówek Stra¿y
Granicznej zadañ w zakresie w³aœciwoœci Wydzia-
³u, w szczególnoœci dotycz¹cych:
a) warunków przekraczania granicy przez cudzo-

ziemców oraz postêpowañ administracyjnych
w tych sprawach,

b) wydawania wiz,
c) udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
d) nakazu przebywania cudzoziemca w okreœlonym

miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania stat-
ku powietrznego lub morskiego oraz nakazu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na pok³adzie innego statku powietrznego
lub morskiego ni¿ ten, na którym przyby³,

e) wnioskowania do w³aœciwego miejscowo wo-
jewody o na³o¿enie kary administracyjnej na
przewoŸnika,

f) realizacji postanowieñ umów o przyjmowaniu
i przekazywaniu osób przebywaj¹cych bez ze-
zwolenia,

g) przepisów rozporz¹dzenia Rady nr 343/2003/WE
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego kryte-
ria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkow-
skiego w³aœciwego do rozpatrywania wniosku
o azyl, wniesionego w jednym z Pañstw Cz³on-
kowskich przez obywateli pañstwa trzeciego
(Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r. L50/1),

h) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach
okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) organizacji przyjmowania i pobytu osób w po-
mieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych,

j) kontroli legalnoœci pobytu cudzoziemców,
k) wydalenia i zobowi¹zania cudzoziemców do

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

l) przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych,
m) ustalania miejsca pobytu ma³¿onka lub innego

cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby,
z któr¹ cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze
rodzinnym,

n) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu,

o) kontroli legalnoœci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

29) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Za-
rz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej wniosków o wpisanie, wy-
kreœlenie i przed³u¿enie wpisu danych do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

30) gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych
i informacji w zakresie postêpowañ administracyj-
nych z udzia³em cudzoziemców;

31) opiniowanie projektów aktów prawa krajowego
z zakresu wiz, migracji, uchodŸstwa i wydaleñ oraz
zg³aszania inicjatyw w tym zakresie;

32) udzia³ w przygotowaniu projektów dotycz¹cych wy-
korzystywania œrodków unijnych w ramach unij-
nych instrumentów finansowych oraz funduszy do-
tycz¹cych uchodŸstwa oraz powrotów dobrowol-
nych i przymusowych;

33) opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z za-
kresu przeprowadzania kontroli legalnoœci poby-
tu, kontroli legalnoœci wykonywania pracy, prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz powierzenia
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wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych przez
komendanta oddzia³u lub komendanta placówki
Stra¿y Granicznej decyzji administracyjnych w sto-
sunku do cudzoziemców;

34)  przyjmowanie osób zatrzymanych do aresztu w
celu wydalenia i pomieszczeñ przeznaczonych dla
osób zatrzymanych na podstawie protoko³u zatrzy-
mania, nakazu przyjêcia lub postanowienia s¹du;

35)   organizowanie pobytu cudzoziemcom przebywa-
j¹cym w areszcie w celu wydalenia oraz osobom
zatrzymanym osadzonym w pomieszczeniach prze-
znaczonych dla osób zatrzymanych;

36)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie de-
pozytu od cudzoziemców przebywaj¹cych w aresz-
cie w celu wydalenia i od osób zatrzymanych prze-
bywaj¹cych w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych;

37)  nadzorowanie przestrzegania obowi¹zuj¹cych re-
gulaminów i porz¹dku dnia przez osoby przeby-
waj¹ce w areszcie w celu wydalenia i w pomiesz-
czeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

38)   organizowanie, realizacja i nadzór nad w³aœciwym
pe³nieniem s³u¿by w areszcie w celu wydalenia
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób
zatrzymanych;

39)  zapewnianie porz¹dku na terenie aresztu w celu
wydalenia i w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych;

40)  prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnie-
nia w³aœciwych warunków ochrony przeciwpo¿a-
rowej w obiektach aresztu w celu wydalenia
i w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych;

41)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapew-
nienia w³aœciwych warunków sanitarno-epidemio-
logicznych w pomieszczeniach do porcjowania
i podgrzewania posi³ków oraz utrzymanie nale¿y-
tego ich stanu sanitarnego;

42)  umo¿liwienie kontaktów osób zatrzymanych osa-
dzonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych oraz osób przebywaj¹cych
w areszcie w celu wydalenia z osobami lub insty-
tucjami uprawnione do tego na podstawie odrêb-
nych przepisów;

43)   organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywa-
niem czynnoœci konwojowo-ochronnych;

44)   doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przy-
padkach okreœlonych w przepisach Kodeksu po-
stêpowania karnego i innych ustaw do w³aœciwe-
go organu Stra¿y Granicznej, s¹du lub prokuratu-
ry, a w przypadku cudzoziemców, wobec których
prowadzone s¹ postêpowania okreœlone w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, tak¿e do w³aœciwej jednostki or-
ganizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzêdu do
Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urzêdów konsularnych, placówek opie-
kuñczo-wychowawczych lub zak³adów opieki zdro-
wotnej;

45)  realizowanie obowi¹zku doprowadzania do grani-
cy cudzoziemca, wobec którego zosta³a wydana

decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, decyzja o odmowie nadania statusu
uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z orzeczeniem o wydaleniu z tego terytorium lub
decyzja o wydaleniu wydana przez organ innego
pañstwa cz³onkowskiego;

46)  organizacja i wspó³uczestnictwo w przewozach tran-
zytowych obywateli pañstw trzecich na podstawie
umów miêdzynarodowych;

47)  wspó³uczestnictwo w realizowanym przez Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej lub innego ko-
mendanta oddzia³u obowi¹zku doprowadzania cu-
dzoziemców od granicy do portu lotniczego albo
morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wyda-
lenie;

48) utrzymywanie, w ramach upowa¿nienia komendan-
ta oddzia³u i w zakresie nale¿¹cym do w³aœciwoœci
Wydzia³u, bie¿¹cych kontaktów z przedstawiciela-
mi terenowych organów administracji rz¹dowej,
samorz¹du terytorialnego, instytucjami pañstwo-
wymi i organizacjami spo³ecznymi oraz przedsta-
wicielstwami dyplomatycznymi;

49)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, zapo-
biegania i zwalczania naruszeñ przepisów dotycz¹-
cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

50) sprawowanie nadzoru nad prowadzonym przez pla-
cówki Stra¿y Granicznej rozpoznaniem w celu ujaw-
niania, zapobiegania i zwalczania naruszeñ przepi-
sów dotycz¹cych zasad wjazdu i pobytu cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
koordynowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozpo-
znaniem migracyjnym;

51) gromadzenie danych iloœciowych dotycz¹cych po-
szczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedla-
j¹cych aktualn¹ sytuacjê migracyjn¹ w terytorial-
nym zasiêgu dzia³ania oddzia³u w postaci tzw. ma-
py cudzoziemców, na zasadach okreœlonych w od-
rêbnych przepisach;

52) realizowanie czynnoœci w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci
dotycz¹cej postêpowañ administracyjnych w sto-
sunku do ofiar i œwiadków przestêpstw;

53) przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych
dla Wydzia³u oraz zapewnienie im ochrony;

54)  realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygo-
towaniami obronnymi oraz dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Do szczegó³owego zakresu zadañ Wydzia³u Zabez-

pieczenia Dzia³añ nale¿y:
1)  udzia³ w realizacji zadañ zwi¹zanych z zatrzymy-

waniem osób w trybie i przypadkach okreœlonych
w przepisach Kodeksu postêpowania karnego i in-
nych ustaw, w przypadku uzasadnionego podej-
rzenia posiadania przez te osoby broni, amunicji
lub materia³ów wybuchowych, jak równie¿ w przy-
padkach realizacji zadañ zwi¹zanych z bezpoœred-
nim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego,
a tak¿e mienia znacznej wartoœci;

2)   zabezpieczanie, na wniosek komendantów placó-
wek Stra¿y Granicznej lub naczelników komórek
organizacyjnych komendy oddzia³u, czynnoœci
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operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-
œledczych oraz kontroli legalnoœci pobytu lub za-
trudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa
uroczystoœci i przedsiêwziêæ pañstwowych o zna-
czeniu krajowym lub miêdzynarodowym, zabez-
pieczanie bezpieczeñstwa osób z kategorii VIP,
a tak¿e osób objêtych szczególnym poziomem
bezpieczeñstwa, przebywaj¹cych w terytorialnym
zasiêgu dzia³ania oddzia³u;

4)   udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
przeciwdzia³anie bezprawnym zamachom na
obiekty Stra¿y Granicznej, s³u¿¹ce obronnoœci
pañstwa, ochronie granicy pañstwowej lub wa¿-
ne dla gospodarki narodowej;

5)   doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób
do dyspozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwal-
czaniem przestêpczoœci, prokuratur, s¹dów,
aresztów i zak³adów karnych lub zak³adów opie-
ki zdrowotnej;

6)   zabezpieczanie doprowadzeñ szczególnie niebez-
piecznych cudzoziemców do granicy Rzeczpo-
spolitej Polskiej lub do granicy pañstwa, do któ-
rego nastêpuje ich wydalenie;

7)  prowadzenie dzia³añ granicznych na zasadach
okreœlonych w przepisach dotycz¹cych sposobu
pe³nienia s³u¿by i prowadzenia dzia³añ granicz-
nych;

8)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia-
³u w realizacji przedsiêwziêæ z zakresu ochrony
granicy pañstwowej, pe³nienia s³u¿by granicznej
i zabezpieczenia prowadzonych dzia³añ granicz-
nych, ochrony szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed prze-
stêpczoœci¹, której zwalczanie nale¿y do w³aœci-
woœci Stra¿y Granicznej, zapewnianiu bezpie-
czeñstwa w komunikacji miêdzynarodowej i po-
rz¹dku publicznego w zasiêgu terytorialnym
przejœcia granicznego, a w zakresie w³aœciwoœci
Stra¿y Granicznej – tak¿e w strefie nadgranicz-
nej;

9)  wspó³dzia³anie z placówkami Stra¿y Granicznej
i komórkami organizacyjnymi komendy oddzia³u
w realizacji zadañ w przypadku przywrócenia tym-
czasowej kontroli granicznej na granicy pañstwo-
wej stanowi¹cej granicê wewnêtrzn¹ oraz przy-
wracanie naruszonego porz¹dku publicznego;

10) wspó³dzia³anie z Biurem Lotnictwa Stra¿y Gra-
nicznej w zakresie wykorzystania statków po-
wietrznych w ochronie granicy pañstwowej i pro-
wadzeniu dzia³añ granicznych, a tak¿e w ochro-
nie szlaków komunikacyjnych o szczególnym zna-
czeniu miêdzynarodowym przed przestêpczoœci¹,
której zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y
Granicznej, zapewnianiu bezpieczeñstwa w ko-
munikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publicz-
nego w zasiêgu terytorialnym przejœcia granicz-
nego, a w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicz-
nej – tak¿e w strefie nadgranicznej;

11) zabezpieczanie lub udzia³ w dzia³aniach poœcigo-
wych lub zaporowo-blokuj¹cych w przypadku
prowadzenia przez s³u¿by pañstw s¹siednich po-
œcigu transgranicznego;

12) realizacja innych czynnoœci wymagaj¹cych umie-
jêtnoœci, wiedzy specjalistycznej, wyposa¿enia
lub uzbrojenia funkcjonariuszy Wydzia³u;

13)  organizowanie oraz udzia³ w szkoleniach, æwi-
czeniach, treningach i innych przedsiêwziêciach
bêd¹cych we w³aœciwoœci merytorycznej Wydzia-
³u;

14) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, spra-
wozdawczej i analitycznej z realizacji zadañ s³u¿-
bowych Wydzia³u;

15) wspieranie przedsiêwziêæ realizowanych przez
jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej i inne
uprawnione podmioty;

16)  udzia³ w akcjach ratowniczych na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami.”;

5) po § 23 dodaje siê § 23a w brzmieniu:
„§ 23a.1. Do szczegó³owego zakresu zadañ starszego asy-

stenta do spraw ppo¿. nale¿y:
1)  przeprowadzanie czynnoœci kontrolno-rozpo-

znawczych z zakresu ochrony przeciwpo¿aro-
wej w komendzie oddzia³u, placówkach Stra-
¿y Granicznej, a tak¿e prowadzenie dokumen-
tacji i przedstawianie wniosków w tym zakre-
sie komendantowi  oddzia³u;

2)   prowadzenie rejestru po¿arów, okreœlenie przy-
czyn i Ÿróde³ po¿arów, zabezpieczenie dowo-
dów w celu u³atwienia dochodzenia odpowied-
nim organom, opracowywanie pisemnych
meldunków po¿arowych;

3)  udzia³ w ocenie za³o¿eñ i dokumentacji doty-
cz¹cych modernizacji w oddziale oraz placów-
kach Stra¿y Granicznej, a tak¿e nowych inwe-
stycji oraz zg³aszanie wniosków dotycz¹cych
uwzglêdniania wymagañ ochrony przeciwpo-
¿arowej w tych za³o¿eniach i dokumentacji;

4)  udzia³ w odbiorach technicznych nowo wybu-
dowanych, przebudowywanych lub remonto-
wanych obiektów, budynków i urz¹dzeñ;

5)  wspó³udzia³ w opracowaniu oraz aktualizacji
planów ochrony przeciwpo¿arowej, instrukcji
bezpieczeñstwa po¿arowego obiektów oddzia-
³u oraz wewnêtrznych zarz¹dzeñ i regulami-
nów dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej;

6)  okreœlanie rodzajów oraz miejsc rozmieszcze-
nia podrêcznego sprzêtu gaœniczego i agrega-
tów, w tym tak¿e instrukcji, znaków ewaku-
acyjnych i tablic informacyjnych z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz kontrola prze-
strzegania terminów legalizacji sprzêtu gaœni-
czego i agregatów;

7)  kontrola stanu zabezpieczenia w wodê prze-
znaczon¹ do celów przeciwpo¿arowych oraz
stanu dróg i dojazdów do punktów czerpania
wody;

8)  nadzór nad prowadzonymi przez s³u¿by tech-
niczne oddzia³u przegl¹dami i konserwacj¹
urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych, odgromo-
wych, grzewczych, wentylacyjnych, komino-
wych, sygnalizacji alarmowo-po¿arowej oraz
podrêcznego sprzêtu gaœniczego, a tak¿e nad
przeprowadzaniem tych czynnoœci w wyzna-
czonych terminach;

9)  wspó³praca z jednostkami Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej;
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10)  gromadzenie oraz aktualizacja przepisów i li-
teratury fachowej;

11)  organizowanie æwiczebnych alarmów po¿a-
rowych na podstawie decyzji komendanta od-
dzia³u w komendzie oddzia³u (z ewentualnym
udzia³em jednostek organizacyjnych Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej) oraz nadzorowanie æwi-
czebnych alarmów po¿arowych w placówkach
Stra¿y Granicznej oddzia³u;

12)  wspó³praca z komórkami organizacyjnymi ko-
mendy oddzia³u w³aœciwymi w sprawach lo-
gistyki przy opracowywaniu szczegó³owych
zasad zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
prac po¿arowoniebezpiecznych oraz kontrola
ich przestrzegania;

13) wspó³praca z Wydzia³em Kadr i Szkolenia
w zakresie organizowania i zapewnienia od-
powiedniego poziomu szkoleñ z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej;

14)  przedstawianie komendantowi oddzia³u wnio-
sków z zakresu usprawnienia bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego oraz meldowanie o wy-
padkach nieprzestrzegania przepisów prze-
ciwpo¿arowych;

15)  prowadzenie szkoleñ osób przyjêtych do pra-
cy (s³u¿by) w oddziale w zakresie przepisów
przeciwpo¿arowych;

16)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹-
cych z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³a-
œciwych dla stanowiska starszego asystenta
do spraw ppo¿. oraz zapewnienie im ochro-
ny.

2. Starszy asystent do spraw ppo¿. jest uprawniony
do:
1)  wstêpu do wszystkich obiektów i do pomiesz-

czeñ bêd¹cych w u¿ytkowaniu oddzia³u, za
wyj¹tkiem pomieszczeñ stacji szyfrowej, sta-
nowisk do przetwarzania informacji niejaw-
nych, gdy wykonywana jest praca szyfrowa
i praca z dokumentami niejawnymi;

2)  wystêpowania do kierowników komórek orga-
nizacyjnych oddzia³u z zaleceniami usuniêcia
stwierdzonych zagro¿eñ i uchybieñ stwarzaj¹-
cych bezpoœrednie zagro¿enie po¿arowe b¹dŸ
wybuchowe;

3)  niezw³ocznego wstrzymania pracy maszyny lub
innego urz¹dzenia technicznego stwarzaj¹ce-
go zagro¿enie po¿arowe b¹dŸ wybuchowe w ra-
zie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub zdro-
wia oraz mienia Stra¿y Granicznej i natychmia-
stowego poinformowania o powy¿szym ko-
mendanta oddzia³u;

4)  wgl¹du do dokumentów dotycz¹cych ochrony
przeciwpo¿arowej;

5)  ¿¹dania wyjaœnieñ w sprawach ochrony prze-
ciwpo¿arowej;

6)  wnioskowania do komendanta oddzia³u o:
a)   wy³¹czenie z eksploatacji obiektów i pomiesz-

czeñ w przypadku, gdy naruszenie przepisów
ochrony przeciwpo¿arowej powoduje zagro-
¿enie po¿arowe i wynikaj¹ce z tego zagro-
¿enia niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzi oraz mienia Stra¿y Granicznej,

b)   zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w sto-
sunku do osób nie przestrzegaj¹cych prze-
pisów przeciwpo¿arowych,

c)   nagradzanie osób wyró¿niaj¹cych siê w dzia-
³alnoœci na rzecz poprawy bezpieczeñstwa
po¿arowego.”;

6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Do szczegó³owego zakresu zadañ Zespo³u do

spraw Bezpieczeñstwa i Higieny S³u¿by – Pracy
nale¿y:

1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy
(s³u¿by) oraz przestrzegania zasad i przepisów
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy
(s³u¿by);

2)   sporz¹dzanie i przedstawianie komendanto-
wi oddzia³u, co najmniej raz w roku, analiz sta-
nu bezpieczeñstwa i higieny pracy (s³u¿by) za-
wieraj¹cych propozycje przedsiêwziêæ orga-
nizacyjnych i technicznych maj¹cych na celu
zapobieganie zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia
funkcjonariuszy i pracowników oraz poprawê
warunków pracy (s³u¿by);

3)   udzia³ w opracowywaniu planów oraz w oce-
nie za³o¿eñ i dokumentacji dotycz¹cych mo-
dernizacji obiektów, pomieszczeñ pracy (s³u¿-
by) i nowych inwestycji w oddziale oraz przed-
stawianie propozycji, dotycz¹cych uwzglêd-
nienia w tych planach, za³o¿eniach i dokumen-
tacji rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych,
zapewniaj¹cych poprawê stanu bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy (s³u¿by);

4)   udzia³ w przekazywaniu do u¿ytkowania nowo
wybudowanych lub przebudowanych (wyre-
montowanych) obiektów, budynków i urz¹-
dzeñ maj¹cych wp³yw na warunki pracy (s³u¿-
by) bezpieczeñstwo funkcjonariuszy i pracow-
ników oddzia³u;

5)  doradztwo w zakresie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów, udzia³ w opracowywaniu wewnêtrz-
nych zarz¹dzeñ, regulaminów i instrukcji
ogólnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higie-
ny s³u¿by i pracy oraz w ustalaniu zadañ kie-
rowników komórek organizacyjnych i innych
osób kieruj¹cych zespo³ami funkcjonariuszy
i pracowników w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy (s³u¿by);

6)  opiniowanie szczegó³owych instrukcji doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa i higieny s³u¿by (pra-
cy) na poszczególnych stanowiskach pracy
(s³u¿by);

7)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i prze-
chowywanie dokumentów dotycz¹cych wy-
padków przy pracy (w trakcie pe³nienia s³u¿-
by), stwierdzonych chorób zawodowych i po-
dejrzeñ o takie choroby, a tak¿e przechowy-
wanie wyników badañ czynników szkodliwych
dla zdrowia w œrodowisku pracy (s³u¿by);

8)   udzia³ w ustalaniu okolicznoœci i przyczyn wy-
padków przy pracy i w s³u¿bie, w opracowy-
waniu wniosków wynikaj¹cych z przeprowa-
dzonego badania przyczyn i okolicznoœci tych
wypadków, a tak¿e zachorowañ na choroby
zawodowe oraz kontrola realizacji tych wnio-
sków;
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9)  udzia³ w dokonywaniu oceny ryzyka zawo-
dowego, które wi¹¿e siê z wykonywan¹
prac¹ (s³u¿b¹);

10) wspó³praca z Wydzia³em Kadr i Szkolenia
w zakresie organizowania i zapewnienia od-
powiedniego poziomu szkoleñ w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy (s³u¿by);

11)  wspó³praca z instytucjami uprawnionymi do
dokonywania badañ i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia lub warunków
uci¹¿liwych wystêpuj¹cych w œrodowisku
pracy (s³u¿by) w zakresie organizowania tych
badañ i pomiarów oraz sposobów ochrony
pracowników i funkcjonariuszy przed tymi
czynnikami lub warunkami;

12)  wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ zdrowia w zakresie
profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pra-
cowników, a w szczególnoœci przy organizo-
waniu okresowych badañ lekarskich funkcjo-
nariuszy i pracowników;

13) wspó³dzia³anie ze spo³ecznymi zak³adowymi
inspektorami pracy oraz organizacjami zwi¹z-
ków zawodowych funkcjonariuszy i pracowni-
ków w zakresie poprawy warunków pracy
(s³u¿by) w oddziale;

 14) inicjowanie i rozwijanie na terenie oddzia³u
ró¿nych form popularyzacji problematyki bez-
pieczeñstwa i higieny pracy (s³u¿by) oraz er-
gonomii;

  15)  uczestniczenie w pracach powo³anych w od-
dziale komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy
(s³u¿by);

 16)  prowadzenie szkoleñ osób przyjêtych do pra-
cy (s³u¿by) w oddziale w zakresie przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (s³u¿by);

17) gromadzenie oraz aktualizacja przepisów i li-
teratury fachowej;

18)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹-
cych z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³a-
œciwych dla Zespo³u oraz zapewnienie im
ochrony.

2.  Zespó³ do spraw Bezpieczeñstwa i Higieny S³u¿-
by – Pracy posiada uprawnienia do:
1)  wstêpu do wszystkich obiektów i pomiesz-

czeñ oddzia³u, przy czym do pomieszczeñ sta-
cji szyfrowej, stanowisk do przetwarzania in-
formacji niejawnych tylko wtedy, gdy nie jest
wykonywana praca szyfrowa i praca z doku-
mentami niejawnymi;

2)  przeprowadzania kontroli warunków pracy
i s³u¿by, przestrzegania przepisów i zasad do-
tycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy
(s³u¿by) na wszystkich stanowiskach pracy
i s³u¿by;

 3)  niezw³ocznego wstrzymania pracy maszyny
lub innego urz¹dzenia technicznego w razie
stwierdzonego bezpoœredniego zagro¿enia
dla ¿ycia lub zdrowia funkcjonariusza lub pra-
cownika;

4)  niezw³ocznego odsuniêcia od pracy lub s³u¿-
by pracownika lub funkcjonariusza:
a)    zatrudnionego lub pe³ni¹cego s³u¿bê przy

pracy wzbronionej,
b)   który swoim zachowaniem lub sposo-

bem wykonywania pracy (s³u¿by) stwa-
rza bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia w³asnego albo innych osób;

5)  wystêpowania do komendanta oddzia³u
z wnioskiem o:
a)  niezw³oczne wstrzymanie wykonywania

pracy lub pe³nienia s³u¿by lub o wy³¹cze-
nie z eksploatacji obiektów i pomieszczeñ
w przypadku stwierdzenia bezpoœrednie-
go zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia funk-
cjonariusza lub pracownika,

b)  zastosowanie kar porz¹dkowych (dyscy-
plinarnych) w stosunku do funkcjonariu-
szy lub pracowników odpowiedzialnych
za zaniedbanie obowi¹zków w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy (s³u¿by),

c)  nagradzanie funkcjonariuszy lub pracow-
ników wyró¿niaj¹cych siê w dzia³alnoœci
na rzecz poprawy warunków bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy (s³u¿by).”;

 7) § 26 i 27 otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 26. W terytorialnym zasiêgu dzia³ania oddzia³u znajduj¹

siê nastêpuj¹ce terenowe organy Stra¿y Granicznej:
1)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Zgo-

rzelcu;
2)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w  Olszy-

nie;
3)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Zielo-

nej Górze-Babimoœcie;
4)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Œwiec-

ku;
5)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej  w Ko-

strzynie nad Odr¹;
6)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Pozna-

niu - £awicy;
7)  Komendant Placówki Stra¿y Granicznej w Kali-

szu.
§ 27. 1. Na zaopatrzeniu komendanta oddzia³u, z zastrze-

¿eniem ust. 2, pozostaje Archiwum Stra¿y Granicz-
nej oraz Wydzia³ XII  Zamiejscowy Zarz¹du Spraw
Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej w Kroœnie Od-
rzañskim.

2.  Pracownicy Archiwum Stra¿y Granicznej oraz Wy-
dzia³u, o którym mowa w ust. 1, pozostaj¹ na za-
opatrzeniu Komendanta Nadwiœlañskiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej w Warszawie im. Powstania War-
szawskiego.

3. Komendant oddzia³u, po uzgodnieniu z Dyrekto-
rem Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej, okreœli w drodze decyzji warunki w zakresie
pomieszczeñ, œrodków ³¹cznoœci i transportu oraz
innych niezbêdnych materia³ów i urz¹dzeñ dla Wy-
dzia³u, o którym mowa w ust. 1

4. Komendant oddzia³u, po uzgodnieniu z Dyrekto-
rem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, okreœli w drodze
decyzji warunki w zakresie œrodków ³¹cznoœci,
transportu oraz innych niezbêdnych materia³ów
i urz¹dzeñ dla Archiwum Stra¿y Granicznej.”.

§ 11.

1. Komendant Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej wyda
decyzjê, o której mowa w § 26 ust. 2 za³¹cznika do zarz¹-
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1. Decyzja nr 300 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powo³ania komisji

likwidacyjnej w Zarz¹dzie Operacyjno-Œledczym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

2. Decyzja nr 301 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia pe³nomoc-

nictwa.

dzenia wymienionego w § 4, w brzmieniu nadanym niniej-
szym zarz¹dzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia.

2. Komendant Nadodrzañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
wyda decyzjê, o której mowa w § 27 ust. 4 za³¹cznika do
zarz¹dzenia wymienionego w § 10, w terminie 14 dni od
dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia.

§ 12.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z wy-
j¹tkiem:

1) § 6 pkt 4 w zakresie dotycz¹cym komendanta placówki Stra-
¿y Granicznej w Lubaniu,

2) § 10 pkt 3 w zakresie dotycz¹cym aresztu w celu wydalenia,

3) § 27,
- które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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