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REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZARZ¥DU OPERACYJNO-ŒLEDCZEGO KOMENDY G£ÓWNEJ STRA¯Y GRANICZNEJ

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 79

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 23 paŸdziernika 2009 r.

§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, do zadañ której nale¿y:

1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywa-
niem ustawowych zadañ przez komórki organizacyjne ko-
mend oddzia³ów Stra¿y Granicznej i placówki Stra¿y Gra-
nicznej w³aœciwe w sprawach rozpoznawania, zapobiega-
nia i wykrywania przestêpstw i wykroczeñ oraz œcigania
ich sprawców w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

2) koordynowanie czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych
i procesowych, wykonywanych przez komórki, o których
mowa w pkt 1;

3) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw
i wykroczeñ, w szczególnoœci nosz¹cych znamiona prze-
stêpczoœci zorganizowanej oraz œciganie ich sprawców
w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

4) prowadzenie, koordynowanie, nadzór oraz zabezpieczenie
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych z udzia³em prze-

szkolonych i zarejestrowanych w Zarz¹dzie funkcjonariu-
szy Stra¿y Granicznej, pos³uguj¹cych siê, na podstawie od-
rêbnych przepisów, dokumentami uniemo¿liwiaj¹cymi
ustalenie danych identyfikuj¹cych tych funkcjonariuszy oraz
œrodków, którymi oni pos³uguj¹ siê przy wykonywaniu
zadañ s³u¿bowych;

5) wykonywanie kryminalnych analiz operacyjnych oraz spra-
wowanie nadzoru i koordynowanie dzia³alnoœci komórek,
o których mowa w pkt 1, w tym zakresie;

6) realizowanie czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w za-
kresie obserwacji operacyjnej;

7) prowadzenie czynnoœci w celu rozpoznawania i przeciw-
dzia³ania zagro¿eniom terroryzmem;

8) planowanie, organizacja i kontrolowanie technicznego za-
bezpieczenia dzia³añ Stra¿y Granicznej w zakresie krymi-
nalistyki;

9) wykonywanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych, pro-
wadzenie badañ specjalistycznych oraz prac badawczych
i racjonalizatorskich w dziedzinie techniki kryminalistycz-
nej;
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10)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych dzia-
³alnoœci Zarz¹du i komórek, o których mowa w pkt 1;

11)  wspó³praca z organami administracji rz¹dowej, jednost-
kami samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z innymi organa-
mi, instytucjami i organizacjami oraz oficerami ³¹czniko-
wymi, organami i instytucjami innych pañstw, instytu-
cjami miêdzynarodowymi w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹-
du;

12)  realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej bêd¹cych we
w³aœciwoœci Zarz¹du.

§ 2.

Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Zarz¹du nale¿y:

1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywa-
niem ustawowych zadañ przez komórki, o których mowa
w § 1 pkt 1;

2) koordynowanie przedsiêwziêæ operacyjno-œledczych,
w szczególnoœci maj¹cych na celu zwalczanie przestêpczo-
œci zorganizowanej, realizowanych przez Stra¿ Graniczn¹,
w tym w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej;

3) okreœlanie kierunków pracy operacyjno-rozpoznawczej
i dochodzeniowo-œledczej, opracowywanie optymalnych
metod i trybu prowadzenia czynnoœci operacyjno-rozpo-
znawczych i dochodzeniowo-œledczych, w tym wydawa-
nie wytycznych i zaleceñ w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

4) wykonywanie czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych
w ramach nadzorowanych oraz koordynowanych spraw
operacyjnych, jak te¿ w ramach spraw dotycz¹cych prze-
stêpczoœci zorganizowanej, o du¿ym stopniu z³o¿onoœci
lub szerokim zasiêgu terytorialnym dzia³ania sprawców;

5) wykonywanie czynnoœci procesowych w ramach realiza-
cji nadzorowanych i koordynowanych spraw operacyjnych,
jak te¿ w ramach postêpowañ przygotowawczych o du-
¿ym stopniu z³o¿onoœci lub szerokim zasiêgu terytorialnym
dzia³ania sprawców;

6) przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie i sprawo-
wanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawczych z udzia³em funkcjona-
riuszy, o których mowa w § 1 pkt 4;

7) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji uzyska-
nych w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci operacyjno-
rozpoznawczych z udzia³em funkcjonariuszy, o których
mowa w § 1 pkt 4;

8) opracowanie koncepcji i realizacja przedsiêwziêæ masku-
j¹cych w ramach wykonywania czynnoœci operacyjno-roz-
poznawczych z udzia³em funkcjonariuszy, o których mowa
w § 1 pkt 4;

9) zabezpieczenie czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych
z udzia³em funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 4;

10)  typowanie, szkolenie, opiniowanie i weryfikacja funkcjo-
nariuszy, o których mowa w § 1 pkt 4, oraz sta³e monito-
rowanie ich wykorzystania do prowadzonych czynnoœci;

11) sprawowanie opieki psychologicznej nad funkcjonariusza-
mi, o których mowa w § 1 pkt 4;

12) gromadzenie, standaryzowanie zakresu gromadzonych
informacji i danych statystycznych, dotycz¹cych realiza-
cji ustawowych zadañ przez Zarz¹d i komórki, o których
mowa w § 1 pkt 1;

13) wykonywanie kryminalnych analiz operacyjnych spraw
ewidencji operacyjnej i postêpowañ przygotowawczych
wielow¹tkowych, skomplikowanych i priorytetowych;

14)  nadzór nad wykonywaniem kryminalnej analizy opera-
cyjnej i koordynowanie realizacji projektów analitycznych
w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1
pkt 1;

15)  administrowanie Centraln¹ Baz¹ Danych Analizy Krymi-
nalnej oraz centralnym zbiorem danych operacyjno-œled-
czych zgromadzonych w systemie EWIDA;

16)  nadzorowanie i koordynowanie pozyskiwania informacji
gromadzonych w Centralnej Bazie Danych Analizy Kry-
minalnej w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

17)  prowadzenie szkoleñ w zakresie kryminalnej analizy ope-
racyjnej oraz funkcjonowania i korzystania z Centralnej
Bazy Danych Analizy Kryminalnej;

18)  merytoryczny nadzór nad gromadzeniem i przetwarza-
niem informacji operacyjno-œledczych uzyskiwanych
przez Zarz¹d oraz komórki, o których mowa w § 1 pkt 1
w wyniku realizacji czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych lub czynnoœci dochodzeniowo-œledczych;

19)  przygotowywanie i przekazywanie informacji kryminal-
nych do Krajowego Centrum   Informacji Kryminalnych;

20)  udostêpnianie uprawnionym organom, na podstawie od-
rêbnych przepisów, informacji, w tym danych osobo-
wych, zgromadzonych w bazach danych zarz¹dzanych
przez Stra¿ Graniczn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem
systemu EWIDA oraz przetwarzanie tych informacji w ce-
lu realizacji zadañ Zarz¹du;

21) przetwarzanie, na podstawie odrêbnych przepisów, da-
nych zawartych w systemach udostêpnionych Stra¿y Gra-
nicznej przez inne instytucje, urzêdy oraz organy w³adzy
publicznej w celu realizacji zadañ Zarz¹du i komórek,
o których mowa w § 1 pkt 1;

22) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji operacyj-
no-œledczych uzyskiwanych w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Za-
rz¹du, komórek, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu wy-
konywania sta³ych i doraŸnych opracowañ, zestawieñ, in-
formacji niezbêdnych dla zapewnienia prawid³owego pro-
cesu decyzyjnego w Zarz¹dzie, w tym bie¿¹cych i okre-
sowych analiz dotycz¹cych przestêpczoœci nosz¹cej zna-
miona przestêpczoœci zorganizowanej oraz zagro¿eñ gra-
nicy pañstwowej;

23) wydawanie i ewidencjonowanie dokumentów, o których
mowa w § 1 pkt 4, oraz merytoryczny nadzór nad pos³u-
giwaniem siê nimi i ich przechowywaniem;

24) merytoryczny nadzór nad wydatkami z funduszu opera-
cyjnego realizowanymi przez Zarz¹d i komórki, o których
mowa w § 1 pkt 1;

25)  obs³uga rozliczeñ finansowych dysponenta funduszu ope-
racyjnego w Zarz¹dzie oraz sporz¹dzanie dokumentacji
na podstawie odrêbnych przepisów dotycz¹cych tworze-
nia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Stra¿y
Granicznej;

26) organizowanie w Stra¿y Granicznej prowadzenia i pro-
wadzenie przez Zarz¹d czynnoœci w zakresie przeciwdzia-
³ania terroryzmowi i rozpoznawania terroryzmu, z wy³¹-
czeniem koordynowania dzia³añ w ramach zarz¹dzania
kryzysowego;

27) merytoryczny nadzór oraz koordynowanie czynnoœci, o któ-
rych mowa w pkt 26 wykonywanych przez komórki orga-
nizacyjne komend oddzia³ów Stra¿y Granicznej i placówki
Stra¿y Granicznej w³aœciwe w sprawach rozpoznawania
i przeciwdzia³ania zagro¿eniom terroryzmem;

28) prowadzenie wspó³pracy i wymiana informacji z Centrum
Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 13              – 308 –                                                                    Poz. 79

nego, jak równie¿ z innymi s³u¿bami wspó³dzia³aj¹cymi
w ramach Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego w zakresie rozpoznawania i prze-
ciwdzia³ania zagro¿eniom terroryzmem;

29) organizowanie w Stra¿y Granicznej prowadzenia i prowa-
dzenie przez Zarz¹d czynnoœci w zakresie obserwacji ope-
racyjnej;

30)  realizacja zadañ Laboratorium Kryminalistycznego Stra-
¿y Granicznej wyodrêbnionego w zakresie:

a) wykonywania ekspertyz kryminalistycznych dla jedno-
stek organizacyjnych Stra¿y Granicznej, organów pro-
wadz¹cych postêpowania przygotowawcze oraz insty-
tucji wymiaru sprawiedliwoœci, a tak¿e ekspertyz kry-
minalistycznych dla innych organów administracji rz¹-
dowej – w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej,

b) prowadzenia kartotek:
- wzorów dokumentów, które podlegaj¹ kontroli w to-

ku ustawowych dzia³añ Stra¿y Granicznej,
- wzorów czcionek drukarek komputerowych u¿ywa-

nych do personalizacji polskich paszportów,
- wzorów znaków akcyzy wydanych przez Minister-

stwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej;
c) opracowywania i aktualizowania albumów:

- wzorów dokumentów, które podlegaj¹ kontroli w to-
ku ustawowych dzia³añ Stra¿y Granicznej,

- podrobionych i przerobionych dokumentów oraz
podrobionych i przerobionych odbitek stempli kon-
trolerskich, ujawnionych w toku ustawowych dzia-
³añ Stra¿y Granicznej,

- skrytek konstrukcyjnych wykorzystanych do pope³-
nienia przestêpstw i wykroczeñ pozostaj¹cych
w zwi¹zku z przekraczaniem granicy pañstwowej lub
przemieszczaniem przez granicê pañstwow¹ towa-
rów oraz wyrobów akcyzowych podlegaj¹cych obo-
wi¹zkowi oznaczania znakami akcyzy, jak równie¿
przedmiotów okreœlonych w przepisach o broni
i amunicji, o materia³ach wybuchowych, o ochronie
dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym,
o przeciwdzia³aniu narkomanii oraz ewidencji ludno-
œci i dowodach osobistych,

d) prowadzenia zbioru przedmiotów przekazanych Komen-
dzie G³ównej Stra¿y Granicznej na mocy prawomocnych
orzeczeñ s¹dów o ich przepadku,

e) organizowania i prowadzenia postêpowania kwalifika-
cyjnego i kszta³cenia funkcjonariuszy lub pracowników
Stra¿y Granicznej ubiegaj¹cych siê o uzyskanie upraw-
nieñ do wykonywania w Stra¿y Granicznej ekspertyz
kryminalistycznych,

f) prowadzenia szkoleñ dla funkcjonariuszy i pracowników
Stra¿y Granicznej oraz innych osób wykonuj¹cych za-
dania z zakresu administracji rz¹dowej, w zakresie w³a-
œciwoœci Laboratorium Kryminalistycznego Stra¿y Gra-
nicznej,

g) wydawania zaœwiadczeñ o ukoñczeniu szkoleñ przepro-
wadzonych przez przedstawicieli Laboratorium Krymi-
nalistycznego Stra¿y Granicznej, lub organizowanych
z ich udzia³em,

h) wspó³pracy badawczej z w³aœciwymi jednostkami Poli-
cji, s³u¿b ochrony pañstwa, a tak¿e ze s³u¿bami granicz-
nymi innych pañstw oraz krajowymi i zagranicznymi
placówkami naukowymi i instytucjami zajmuj¹cymi siê
technik¹ kryminalistyczn¹,

i) obs³ugi systemu wczesnego ostrzegania o nowych nar-
kotykach w ramach wspó³pracy z Krajowym Biurem do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii,

j) weryfikacji autentycznoœci polskich dokumentów w ra-
mach punktu kontaktowego na wniosek uprawnionych
podmiotów Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej,

k) udzia³u w pracach Grup Roboczych Rady Unii Europej-
skiej: Granice/Fa³szywe Dokumenty (Frontiers/False
Documents) oraz FADO Users Group,

l) wspó³pracy z Europejsk¹ Agencj¹ Zarz¹dzania Wspó³-
prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw
Cz³onkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), podmio-
tami krajowymi i jednostkami s³u¿b granicznych, poli-
cyjnych i migracyjnych Pañstw Cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej w zakresie w³aœciwoœci Laboratorium Krymi-
nalistycznego Stra¿y Granicznej, a w szczególnoœci
w obszarze prac analitycznych i dzia³añ szkoleniowych
dotycz¹cych fa³szerstw dokumentów,

m)  wspó³pracy z europejsk¹ baz¹ danych o dokumentach
autentycznych i sfa³szowanych FADO, prowadzon¹ przez
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej,

n) wymiany informacji o sfa³szowanych dokumentach
z uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagraniczny-
mi,

o)  okreœlania w³aœciwoœci fizykochemicznych stempli kon-
trolerskich Stra¿y Granicznej;

31)  organizowanie realizacji zadañ z zakresu techniki krymi-
nalistycznej w Stra¿y Granicznej;

32)   opracowywanie analiz i opinii dotycz¹cych realizacji przez
Stra¿ Graniczn¹ zadañ w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

33)   udzia³ w opracowywaniu propozycji norm nale¿noœci oraz
nadzorowanie w³aœciwego wykorzystania sprzêtu, œrod-
ków i materia³ów techniki kryminalistycznej i techniki
operacyjnej, wykorzystywanego w Zarz¹dzie i komór-
kach, o których mowa w § 1 pkt 1;

34)  opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, propozycji
struktur organizacyjno-etatowych jednostek i komórek
Stra¿y Granicznej;

35)  opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników ko-
mórek organizacyjnych komend oddzia³ów Stra¿y Gra-
nicznej, w³aœciwych w sprawach rozpoznawania, zapobie-
gania i wykrywania przestêpstw i wykroczeñ oraz œciga-
nia ich sprawców w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicz-
nej;

36)  opracowywanie i opiniowanie projektów aktów praw-
nych oraz opiniowanie dokumentów Unii Europejskiej
w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

37)  merytoryczny nadzór nad szkoleniami funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê w Zarz¹dzie i w komórkach, o których
mowa w § 1 pkt 1, oraz wspó³praca w tworzeniu i opinio-
waniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, a tak¿e szkolenie funkcjonariuszy komórek o których
mowa w § 1 pkt 1,  w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

38)   okreœlanie i planowanie potrzeb szkoleniowych dla funk-
cjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w Zarz¹dzie i w komórkach,
o których mowa w § 1 pkt 1;

39)  sporz¹dzanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, planów
potrzeb dotycz¹cych rzeczowych aktywów maj¹tku;

40)   opracowywanie dokumentacji bezpieczeñstwa systemów
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
eksploatowanych w Zarz¹dzie.

§ 3.

1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Kierownictwo;
2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;
3) Wydzia³ I do Walki z Przestêpczoœci¹ Zorganizowan¹;
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4) Wydzia³ II Operacji Specjalnych;
5) Wydzia³ III Kryminalnej Analizy Operacyjnej;
6) Wydzia³ IV Ewidencji i Przetwarzania Danych;
7) Wydzia³ V Obserwacji;
8) Wydzia³ VI Laboratorium Kryminalistyczne Stra¿y Gra-

nicznej;
9) Wydzia³ VII Administracyjno-Techniczny;
10) Samodzielna Sekcja Przepisów.

2. Wydzia³ VI Laboratorium Kryminalistyczne Stra¿y Granicz-
nej, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, realizuje zadania okre-
œlone w § 2 pkt 30, jako Laboratorium Kryminalistyczne
Stra¿y Granicznej.

§ 4.

1. Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastêpców,
naczelników wydzia³ów oraz kierownika samodzielnej sek-
cji.

2.  Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników Zarz¹du.

3. Laboratorium Kryminalistycznym Stra¿y Granicznej kieruje
zastêpca dyrektora pe³ni¹cy funkcjê Kierownika Laborato-
rium Kryminalistycznego Stra¿y Granicznej.

4. Zastêpca dyrektora – Kierownik Laboratorium Kryminali-
stycznego Stra¿y Granicznej, w zakresie realizacji zadañ
okreœlonych w § 2 pkt 30, uprawniony jest do:
1) samodzielnego reprezentowania Stra¿y Granicznej jako

Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego Stra¿y Gra-
nicznej;

2) podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadañ, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 30;

3) wydawania zaœwiadczeñ o ukoñczeniu szkoleñ przepro-
wadzonych przez przedstawicieli Laboratorium Krymi-
nalistycznego Stra¿y Granicznej, lub organizowanych
z ich udzia³em, w tym opartych na programach opraco-
wanych przez Europejsk¹ Agencjê Zarz¹dzania Wspó³-
prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw
Cz³onkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX;

4) wystawiania i podpisywania, na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, faktur za opracowane w Laboratorium
Kryminalistycznym Stra¿y Granicznej opinie kryminali-
styczne.

§ 5.

Do zakresu obowi¹zków dyrektora nale¿y:

1) kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków
do sprawnego i skutecznego realizowania zadañ przez
Zarz¹d;

2) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej i jego zastêpcom sprawozdañ i informacji o realizacji
zadañ przez Zarz¹d i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) realizowanie czynnoœci dysponenta funduszu operacyjne-
go;

4) wspó³dzia³anie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, z Policj¹,
Agencj¹ Wywiadu, Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, ¯andarmeri¹
Wojskow¹, S³u¿b¹ Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿b¹
Wywiadu Wojskowego oraz innymi podmiotami, o których
mowa w § 1 pkt 11;

5) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych;

6) wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych zleconych przez

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub jego zastêp-
ców, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du.

§ 6.

Dyrektor uprawniony jest w szczególnoœci do:

1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceñ w sprawach
zwi¹zanych z zakresem zadañ Zarz¹du podleg³ym mu funk-
cjonariuszom i pracownikom;

2) powo³ywania, spoœród podleg³ych funkcjonariuszy i pra-
cowników, zespo³ów i komisji o charakterze sta³ym lub
doraŸnym do wykonywania okreœlonych zadañ, ustalaj¹c
zakres tych zadañ i czas dzia³ania zespo³u lub komisji;

3) upowa¿niania podleg³ych funkcjonariuszy i pracowników
do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w okreœlonych
sprawach oraz za³atwiania spraw;

4) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom, na
czas okreœlony, wykonywania innych zadañ ni¿ okreœlone
w zakresie obowi¹zków i uprawnieñ na zajmowanym sta-
nowisku s³u¿bowym, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

5) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego za-

stêpców wed³ug limitów finansowych okreœlonych
w odrêbnych przepisach,

b)  rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych
podleg³ych funkcjonariuszy i pracowników;

6) zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w odrêbnych
przepisach z zakresu tworzenia i gospodarowania fundu-
szem operacyjnym w Stra¿y Granicznej;

7) wyra¿ania zgody na brakowanie i zniszczenie znajduj¹cych
siê w Zarz¹dzie dokumentów niearchiwalnych oznaczo-
nych symbolem „Bc”, w drodze zatwierdzania protoko³u
brakowania/zniszczenia tych dokumentów;

8) prowadzenia korespondencji z podmiotami, o których
mowa w § 1 pkt 11, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

9) przetwarzania danych osobowych wynikaj¹cych z realiza-
cji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla Zarz¹du oraz
zapewnienie im ochrony;

10)  nadawania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, upowa¿nieñ do przetwarzania danych osobowych
w Zarz¹dzie;

11)  udostêpniania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których prze-
twarza te dane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ s³u¿bowych,
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

§ 7.

1.  Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stano-
wisko s³u¿bowe, sk³ada potwierdzone czytelnym podpi-
sem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora okreœlonych w regulaminie organi-
zacyjnym Zarz¹du.

2.  Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej w celu w³¹czenia do akt osobowych dyrektora. Biuro
Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
umieszcza na tym oœwiadczeniu pieczêæ swojej jednostki
organizacyjnej.

§ 8.

Zastêpcy dyrektora, w zakresie swoich uprawnieñ, upo-
wa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym
rozliczeñ kosztów okreœlonych w § 6 pkt 5 lit. b.


