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ZARZ¥DZENIE NR 18

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji                                                          
z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego

 Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 § 1.

W zarządzeniu Nr 22 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu 
i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu 
ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu graniczne-
go (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 21, z 2006 r. Nr 10, poz. 90, 
z 2007 r. Nr 8, poz. 78, z 2008 r. Nr 3, poz. 19, Nr 6, poz. 37 
i Nr 12, poz. 92 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 10) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 19k -19m otrzymują brzmienie:
„§ 19k.1. CBD AK ANALITYK zawiera informacje uzy-

skiwane przez funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej w toku wykonywania czynności 
służbowych, mogące przyczynić się do za-
pobiegania, rozpoznawania i wykrywania 
przestępstw, ustalania metod ich popełnia-
nia oraz wykrywania i zatrzymywania spraw-
ców przestępstw.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, obej-
mują w szczególności dane identyfikujące:
1)  przedsiębiorstwo, instytucję, szkołę, or-

ganizację lub inny podmiot nie będący 
osobą fizyczną;

2)  adres/miejsce;
3)  numer urządzenia telekomunikacyjnego 

lub zakończenia sieci, adres (konto) pocz-
ty elektronicznej lub inne adresy albo 
numery pozostałych urządzeń wykorzy-
stywanych do przekazu informacji;

4)  pojazd mechaniczny lub inny pojazd;
5)  dokument;
6)  przedmiot lub jego część składową;
7)  grupę przestępczą;
8)  zdarzenie;
9)  transakcję/przepływ środków finanso-

wych;
10)  czynności realizowane przez Straż Gra-

niczną lub inne organy ścigania;
11)  czyn zabroniony;
12)  osoby podejrzane o popełnienie prze-

stępstw ściganych z oskarżenia publicz-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne 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. 1505, 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 
oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

nego, osoby o nieustalonej tożsamości 
lub usiłujące ukryć swą tożsamość oraz 
inne osoby pozostające w zainteresowa-
niu Straży Granicznej.

3. W CBD AK ANALITYK przetwarza się 
informacje jawne oraz informacje nie-
jawne oznaczone klauzulą tajności „za-
strzeżone” lub „poufne”.

§ 19l.1 Informacje dotyczące osób, o których mowa 
w § 19k ust. 2 pkt 12, obejmują:
1)  nazwisko;
2)  nazwisko rodowe;
3)  imiona;
4)  numer PESEL;
5)  datę urodzenia;
6)  miejsce urodzenia;
7)  imię ojca;
8)  imię matki;
9)  nazwisko rodowe matki;
10)  nazwiska poprzednie;
11)  pseudonim;
12)  narodowość;
13)  obywatelstwo;
14)  stan cywilny;
15)  wykształcenie;
16)  zawód wyuczony;
17)  zawód wykonywany;
18)  opis osoby.

2.   Informacje dotyczące osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstw ściganych z oskar-
żenia publicznego, osób o nieustalonej tożsa-
mości lub usiłujących ukryć swą tożsamość 
mogą obejmować także dane, o których mowa 
w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 październi-
ka 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 19m.1. Informacje, o których mowa w § 19k, groma-
dzi się w CBD AK ANALITYK:
1)  na formularzach systemowych CBD AK 

ANALITYK zgodnie z treścią dokumentów 
źródłowych;

2)  niezwłocznie po ich uzyskaniu;
3)  w postaci obiektów analitycznych, pomię-

dzy którymi tworzy się relacje, na podsta-
wie dokumentu źródłowego;

4)  wyłącznie za pośrednictwem osób posia-
dających stosowne uprawnienia dostępo-
we i przeszkolenie w tym zakresie;

5)  w komórce organizacyjnej Komendy Głów-
nej Straży Granicznej, która je uzyskała, na 
właściwym stanowisku komputerowym, 
a w przypadku braku takiego stanowiska 
- w innej komórce organizacyjnej Komen-
dy Głównej Straży Granicznej lub komen-
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dy oddziału Straży Granicznej wyposażo-
nej we właściwe stanowisko komputero-
we, wskazanej przez Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej w formie polecenia 
służbowego;

6)  w komórce organizacyjnej komendy od-
działu Straży Granicznej lub placówce 
Straży Granicznej, która je uzyskała, na 
właściwym stanowisku komputerowym, 
a w przypadku braku takiego stanowiska 
- w innej komórce organizacyjnej komendy 
oddziału Straży Granicznej lub placówce 
Straży Granicznej wyposażonej we właści-
we stanowisko komputerowe, wskazanej 
przez komendanta oddziału Straży Granicz-
nej w formie polecenia służbowego.

2.   Dokument źródłowy stanowią, w szczególno-
ści: meldunek informacyjny, komunikat z ob-
serwacji, komunikat z kontroli operacyjnej, 
zapytanie od organów uprawnionych, pismo, 
notatka urzędowa oraz notatka służbowa, przy 
czym dokument źródłowy będący podstawą 
informacji z czynności dochodzeniowo-śled-
czych stanowi wyłącznie notatka służbowa.

3.  Informacje o funkcjonariuszu lub pracowniku 
Straży Granicznej, zawarte w dokumencie 
źródłowym, mogą być gromadzone w CBD 
AK ANALITYK po akceptacji Dyrektora Zarzą-
du Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

4.  Informacje podlegające gromadzeniu w CBD 
AK ANALITYK, przed ich wprowadzeniem, 
należy uzupełnić o dodatkowe dane z dostęp-
nych dla Straży Granicznej baz informacji, 
a wynik tych uzupełnień odnotować w treści 
dokumentu źródłowego.

5.  Po wprowadzeniu informacji do CBD AK ANA-
LITYK, na dokumencie źródłowym dokonuje 
się adnotacji, określającej datę wprowadzenia 
informacji oraz stopień, imię i nazwisko oso-
by uprawnionej do wprowadzania i wyszuki-
wania informacji w CBD AK ANALITYK (użyt-
kownik) lub osoby uprawnionej do wprowa-
dzania, modyfikacji, pobierania i przenoszenia 
oraz wyszukiwania danych (analityk).

6.  Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Ko-
mendy Głównej Straży Granicznej w porozu-
mieniu z Dyrektorem Zarządu Spraw We-
wnętrznych Straży Granicznej może ustalić, 
w formie instrukcji, szczegółowe procedury 
zarządzania informacjami gromadzonymi 
w CBD AK ANALITYK, w tym w szczególności 
sposób wprowadzania informacji, ogranicza-
nia dostępu do zgromadzonych informacji 
oraz możliwości wykorzystania informacji 
przez poszczególnych użytkowników i anali-
tyków.”;

2) w § 19n ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, 

o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić podle-
głych funkcjonariuszy do podejmowania decyzji 
o gromadzeniu i zarządzaniu informacją w CBD AK 
ANALITYK z wyjątkiem decyzji o jej zastrzeżeniu.”;

3) w § 19o ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z wnioskiem o zastrzeżenie informacji, może wystą-

pić do:
1)  Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Ko-

mendy Głównej Straży Granicznej – naczelnik 
wydziału właściwego w sprawach operacyjno-
-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 
Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głów-
nej Straży Granicznej;

2)  Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej – naczelnik wydziału właściwego do 
realizacji lub koordynacji czynności operacyjno-
-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 
Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3)  właściwego komendanta oddziału – naczelnik 
wydziału operacyjno-śledczego w komendzie 
oddziału Straży Granicznej, komendant placówki 
Straży Granicznej.”;

4) § 19s otrzymuje brzmienie:
„§ 19s.1. Do korzystania z informacji przetwarzanych 

w ramach CBD AK ANALITYK uprawnieni są 
funkcjonariusze komórek właściwych w spra-
wach operacyjno-rozpoznawczych i docho-
dzeniowo-śledczych oraz komórek właści-
wych w sprawach wewnętrznych, w zakresie 
swojej właściwości.

2. Dostęp do informacji zgromadzonych w CBD 
AK ANALITYK jest realizowany wyłącznie 
poprzez przystosowane do tego stanowiska 
komputerowe.

3. Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego 
Komendy Głównej Straży Granicznej i Dy-
rektor Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej określają zakres dostępu w zależ-
ności od rodzaju czynności służbowych 
wykonywanych przez poszczególnych użyt-
kowników oraz analityków.”.

 § 2.

Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie 
§ 19m ust. 3 zarządzenia, o którym mowa w § 1, zachowują 
moc do czasu wydania nowych przepisów na podstawie 
§ 19m ust. 6 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS


