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DECYZJA NR 114

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie wyznaczania w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych                                                   

do przetwarzania informacji niejawnych

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228) ustala się, co następuje:

 § 1.

1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej wyznacza się:
1) głównego inspektora bezpieczeństwa teleinforma-

tycznego;
2) inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego 

tworzących zespół inspektorów bezpieczeństwa 
teleinformatycznego;

3) administratorów systemów teleinformatycznych.

2. Funkcję głównego inspektora bezpieczeństwa telein-
formatycznego sprawuje osoba pełniąca funkcję na-
czelnika Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informa-
cji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

3. Do zadań głównego inspektora bezpieczeństwa telein-
formatycznego należy:
1) nadzór i kontrola nad wdrażaniem postanowień 

dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinfor-
matycznych;

2) składanie raportów dotyczących stanu ochrony 
systemów teleinformatycznych Pełnomocnikowi 
Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw 
Ochrony Informacji Niejawnych;

3) opracowywanie corocznych planów kontroli w za-
kresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i przed-
kładanie ich do zatwierdzenia Pełnomocnikowi 
Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw 
Ochrony Informacji Niejawnych;

4) koordynowanie postępowań wyjaśniających incy-
denty bezpieczeństwa teleinformatycznego;

5) koordynowanie przedsięwzięć związanych ze szko-
leniami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego;

6) określanie zadań dla zespołu inspektorów bezpie-
czeństwa teleinformatycznego oraz wymagań dla 
systemów teleinformatycznych.

4. Szczegółowy zakres obowiązków inspektorów bezpie-
czeństwa teleinformatycznego i administratorów 
systemów teleinformatycznych określają dokumenta-
cje bezpieczeństwa poszczególnych systemów telein-
formatycznych. 

§ 2.

1. Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz 
administratora systemu teleinformatycznego wyznacza 
i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej na 
podstawie wniosku.

2. Wniosek o wyznaczenie lub odwołanie inspektora 
bezpieczeństwa teleinformatycznego Dyrektor Biura 

Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej, zwany dalej „Dyrektorem”, przed-
kłada Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do 
zatwierdzenia.

3. Wniosek o wyznaczenie lub odwołanie administratora 
systemu teleinformatycznego kierownik komórki or-
ganizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 
w której system teleinformatyczny jest eksploatowany, 
zwanej dalej „komórką eksploatującą”, kieruje do 
Komendanta Głównego Straży Granicznej do zatwier-
dzenia za pośrednictwem Dyrektora, który ten wniosek 
opiniuje. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Dyrektor 
przedkłada Komendantowi Głównemu Straży Granicz-
nej. Negatywnie zaopiniowany wniosek Dyrektor 
zwraca kierownikowi komórki eksploatującej.

4. W przypadku, gdy wskazana we wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, osoba wyznaczana lub odwoływana 
pełni służbę lub jest zatrudniona w komórce organiza-
cyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej innej niż 
komórka eksploatująca, kierownik komórki eksploatu-
jącej, przed skierowaniem tego wniosku do zatwier-
dzenia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, 
przekazuje go do akceptacji kierownikowi komórki 
organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 
w której ta osoba pełni służbę lub jest zatrudniona.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącz-
nik do decyzji. 

 § 3.

1. Rejestr wniosków o wyznaczenie lub odwołanie admi-
nistratora systemu teleinformatycznego lub inspekto-
ra bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz analizę 
tych wniosków prowadzi Wydział Bezpieczeństwa Te-
leinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych 
Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głów-
nej Straży Granicznej, zwany dalej „komórką ewiden-
cyjną”.

2. Rejestr wniosków, o którym mowa w ust. 1, w odnie-
sieniu do każdego wniosku, powinien określać w szcze-
gólności:
1) numer ewidencyjny wniosku;
2) datę zatwierdzenia wniosku przez Komendanta 

Głównego Straży Granicznej;
3) nazwę komórki eksploatującej, a w przypadku, 

o którym mowa w § 2 ust. 4, również nazwę komór-
ki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicz-
nej, w której osoba wyznaczana lub odwoływana 
pełni służbę lub jest zatrudniona;

4) stopień służbowy, imię i nazwisko kierownika ko-
mórki eksploatującej, a w przypadku, o którym 
mowa w § 2 ust. 4, również stopień służbowy, imię 
i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Straży Granicznej, w której osoba 
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wyznaczana lub odwoływana pełni służbę lub jest 
zatrudniona;

5) stopień służbowy, imię i nazwisko osoby wyzna-
czanej lub odwoływanej;

6) nazwę systemu teleinformatycznego;
7) określoną w dokumentacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego dokładną nazwę funkcji in-
spektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub 
administratora systemu teleinformatycznego peł-
nioną przez osobę wyznaczaną lub odwoływaną.

 § 4.

O sposobie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie lub 
odwołanie administratora systemu teleinformatycznego 
komórka ewidencyjna informuje pisemnie:

1) kierownika komórki eksploatującej – w przypadku, 
o którym mowa w § 2 ust. 3;

2) kierownika komórki eksploatującej i kierownika komór-
ki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 
w której osoba wyznaczana lub odwoływana pełni 
służbę lub jest zatrudniona – w przypadku, o którym 
mowa w § 2 ust. 4. 

W informacji tej podaje się numer ewidencyjny, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

 § 5.

1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głów-
nej Straży Granicznej sporządza wykaz inspektorów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów 
systemów teleinformatycznych i umieszcza go na 
stronie intranetowej tego Biura.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczegól-
ności:
1) nazwę systemu teleinformatycznego;
2) nazwę komórki eksploatującej;

3) stopień służbowy, imię i nazwisko osoby wyzna-
czonej do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego lub administratora sys-
temu teleinformatycznego;

4) nazwę funkcji, o której mowa w § 3 pkt 7;
5) numer telefonu służbowego osoby, o której mowa 

w pkt 3;
6) numer ewidencyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1;
7) datę zatwierdzenia wniosku o wyznaczenie lub 

odwołanie administratora systemu teleinforma-
tycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej.

3. Za bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa 
w ust. 1, odpowiedzialna jest komórka ewidencyjna.

 § 6.

Osoby wyznaczone na podstawie dotychczasowych 
przepisów do pełnienia funkcji inspektorów bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego oraz administratorów syste-
mów teleinformatycznych, pełnią te funkcje do czasu ich 
odwołania.

 § 7.

Traci moc decyzja nr 220 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 
wyznaczania w Komendzie Głównej Straży Granicznej 
inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz 
administratorów systemów i sieci teleinformatycznych.

 § 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST


