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W zwi¹zku z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r.
Nr 82, poz. 558, Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227,
poz. 1505) ustala siê, co nastêpuje:

W decyzji Nr 29 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony obiektów oraz
organizacji s³u¿by ochrony w Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG
Nr 3, poz. 11, oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 81) zmienionej decyzj¹
nr 119 z dnia 4 czerwca 2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

§ 1.

1) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracownik – pracownik zatrudniony w jednostce orga-

nizacyjnej Stra¿y Granicznej lub komórce organizacyj-
nej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;”;

2) w § 3:
a) w  ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wprowadziæ skuteczny system nadzoru nad reali-
zacj¹ zadañ, o których mowa w § 5;”;

b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) sporz¹dzenie dokumentacji, o której mowa w  § 10
ust. 1 pkt 1-4;”,
-  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organizowanie i  prowadzenie instrukta¿y, o któ-
rych mowa w  § 12, z funkcjonariuszami i pracow-
nikami wyznaczonymi do s³u¿by ochrony lub s³u¿-
by dy¿urnej;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sposób ochrony obiektu, zakres obowi¹zków s³u¿b

i osób, o których mowa w ust. 1 oraz sposób wspó³-
dzia³ania pomiêdzy nimi lub z pracownikami innego
organu administracji pañstwowej okreœla:
1) kierownik jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicz-

nej – w odniesieniu do obiektów komend oddzia-
³ów, oœrodka szkolenia, placówek Stra¿y Granicz-
nej, dywizjonów Stra¿y Granicznej, strze¿onych
oœrodków i aresztów w celu wydalenia;

2) kierownik Archiwum Stra¿y Granicznej – w odnie-
sieniu do obiektu Archiwum Stra¿y Granicznej.”;

4) w § 6 ust. 6 nadaje siê brzmienie:
„6. W celu wzmocnienia lub uzupe³nienia stanu osobowe-

go s³u¿by ochrony, do jej sk³adu mo¿na wyznaczyæ funk-
cjonariuszy oddelegowanych albo skierowanych z in-
nych komórek organizacyjnych komendy oddzia³u Stra-
¿y Granicznej, oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej, gra-
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nicznych jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej,
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, a tak¿e funkcjonariuszy odbywaj¹cych szko-
lenie w oœrodkach szkolenia Stra¿y Granicznej.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Funkcjonariusze i pracownicy pe³ni¹ s³u¿bê ochro-

ny w systemie zmianowym, w którym zmiana trwa
8, 12  lub 24 godziny.

2. Zmianowy rozk³ad czasu s³u¿by, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê szczegó³owo w miesiêcznym
planie s³u¿b, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 2
do decyzji.

3. Wyznaczenie funkcjonariusza do s³u¿by ochrony
na zmiany trwaj¹ce 24 godziny wymaga pisemnej
akceptacji odpowiednio:
1) dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej – w Ko-
mendzie G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) naczelnika Wydzia³u Ochrony Informacji Niejaw-
nych jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej
– w komendach oddzia³ów Stra¿y Granicznej
i w Centralnym Oœrodku Szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej,

3) komendanta granicznej jednostki organizacyjnej
Stra¿y Granicznej – w granicznych jednostkach
Stra¿y Granicznej.”;

6)   w § 12:
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instruktorem, który przeprowadza instrukta¿, o któ-
rym mowa w ust 1, powinien byæ:
1)  w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników

s³u¿by ochrony – kierownik sekcji ochrony fizycz-
nej, a tak¿e:
a) w odniesieniu do wartowników i pracowników

-  kierownik zmiany lub starszy wartownik,

 b) w odniesieniu do starszych wartowników – kie-
rownik zmiany;

2) w odniesieniu do wyznaczonej s³u¿by dy¿urnej –
kierownik granicznej placówki Stra¿y Granicznej
lub upowa¿niony przez niego funkcjonariusz;

3)  w odniesieniu do s³u¿by dy¿urnej – naczelnik strze-
¿onego oœrodka i aresztu w celu wydalenia lub
upowa¿niony przez niego funkcjonariusz;

4) w odniesieniu do wyznaczonych funkcjonariuszy
lub pracowników – bezpoœredni prze³o¿ony.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Poza instrukta¿em, o którym mowa w ust. 1, prze-

prowadza siê w szczególnoœci:
1) instrukta¿ bie¿¹cy,
2) instrukta¿ uzupe³niaj¹cy,
3) trening doskonal¹cy z zakresu zagadnieñ doty-

cz¹cych ochrony obiektu.”;

7) w § 14 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7.  W przypadku stosowania systemu telewizji dozorowej,

przy wejœciu do obiektu umieszcza siê informacjê
„UWAGA – OBIEKT MONITOROWANY”.”;

8) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentacjê o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-4,

wprowadzaj¹ do stosowania:
1) komendanci oddzia³ów Stra¿y Granicznej – w od-

niesieniu do obiektów komendy oddzia³u Stra¿y
Granicznej i obiektów granicznej jednostki organi-
zacyjnej Stra¿y Granicznej;

2)  Komendant Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y
Granicznej – w odniesieniu do obiektów oœrodka
szkolenia.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 7 dni od dnia pod-
pisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS


