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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 1.

Biuro jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, zwanej dalej „Komend¹ G³ówn¹”, powo-
³an¹ do realizacji zadañ z zakresu ochrony informacji niejaw-
nych, ochrony danych osobowych oraz zarz¹dzania zasobem
archiwalnym Stra¿y Granicznej i by³ych polskich formacji gra-
nicznych.

§ 2.

Do zakresu zadañ Biura nale¿y:

1) realizacja w Komendzie G³ównej zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ informacji niejawnych, wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i poz. 711, Nr 149 poz. 1078, Nr 220 poz. 1600, Nr 218
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056), zwanej dalej „ustaw¹”, polegaj¹cych na:
a)  zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w Komen-

dzie G³ównej, w tym ich ochrony fizycznej, poprzez:
- zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Komendy

G³ównej zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Nie-
podleg³oœci 100, ul. 17-go Stycznia 23 (Centralny
Wêze³  Teleinformatyczny) oraz ul. Podchor¹¿ych 38,

- wspó³udzia³ w przygotowywaniu i zapewnieniu szcze-
gólnej ochrony obiektu Komendy G³ównej jako obiek-
tu szczególnie wa¿nego dla bezpieczeñstwa i obron-
noœci Rzeczypospolitej Polskiej,

- wydzielenie stref  bezpieczeñstwa i stref administra-
cyjnych w Komendzie G³ównej oraz ich kontrolowa-
nie,

- organizowanie i zapewnienie ochrony fizycznej sys-
temów deponowania kluczy,

- wystawianie, w przypadkach i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach, dokumentów upraw-
niaj¹cych do wejœcia (wjazdu) do obiektów Komen-
dy G³ównej oraz prowadzenie w tym zakresie ewi-
dencji,

b) zapewnieniu ochrony systemów i sieci teleinformatycz-
nych, w których s¹ wytwarzane, przetwarzane lub prze-
kazywane informacje niejawne, poprzez:
- monitorowanie planowania, wdra¿ania i eksploato-

wania zabezpieczeñ systemów i sieci teleinforma-
tycznych w zakresie przewidzianym przez opracowa-
ne dla nich szczególne wymagania bezpieczeñstwa
oraz procedury bezpiecznej eksploatacji,

- koordynowanie dzia³añ maj¹cych na celu uzyskanie
akredytacji bezpieczeñstwa teleinformatycznego dla
systemów i sieci teleinformatycznych,

- administrowanie materia³ami kryptograficznymi do
urz¹dzeñ i narzêdzi kryptograficznych wchodz¹cych
w sk³ad systemów i sieci teleinformatycznych, w za-
kresie w³aœciwoœci Biura,

- opiniowanie dokumentacji dotycz¹cej bezpieczeñ-
stwa systemów i sieci teleinformatycznych Stra¿y

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 78
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z dnia 15 paŸdziernika 2009 r.

Granicznej, na etapie ich planowania, projektowania
i wdra¿ania oraz udzielanie w tym zakresie niezbêd-
nej pomocy,

- okreœlanie wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa
przemys³owego i kontrola realizacji tych wymagañ,

- okreœlenie potrzeb i wymagañ bezpieczeñstwa na
etapie planowania, projektowania oraz wdra¿ania
systemów i sieci teleinformatycznych,

- identyfikowanie i analizowanie zagro¿eñ dla syste-
mów i sieci teleinformatycznych,

- przeprowadzanie kontroli oraz audytów bezpieczeñ-
stwa systemów i sieci teleinformatycznych,

c) wystêpowaniu do organów administracji rz¹dowej
i pañstwowych jednostek organizacyjnych z wnioskami
o wystawienie przepustek uprawniaj¹cych funkcjona-
riuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej do wejœcia na teren ich obiektów oraz pro-
wadzenie w tym zakresie ewidencji,

d) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrze-
gania przepisów o ochronie tych informacji,

e) okresowej kontroli ewidencji, materia³ów i obiegu do-
kumentów niejawnych,

f) opracowaniu i bie¿¹cej aktualizacji planu ochrony infor-
macji niejawnych w Komendzie G³ównej i nadzorowa-
nie jego realizacji,

g) szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
funkcjonariuszy i pracowników Komendy G³ównej,
przed ich dopuszczeniem do s³u¿by lub pracy na stano-
wiskach, z którymi ³¹czy siê dostêp do informacji nie-
jawnych,

h) prowadzeniu szkoleñ funkcjonariuszy i pracowników
Komendy G³ównej z zakresu ochrony informacji niejaw-
nych, klasyfikowania informacji niejawnych, oznaczania
materia³ów niejawnych, obiegu dokumentów niejaw-
nych oraz stosowania w³aœciwych klauzul tajnoœci, a tak-
¿e procedur ich zmiany i znoszenia oraz archiwizowania
dokumentów niejawnych (równie¿ w zakresie dokumen-
tów klasyfikowanych UE i NATO),

i)   przeprowadzaniu zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych
postêpowañ sprawdzaj¹cych wobec: 
- osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do s³u¿by lub pra-

cy w Komendzie G³ównej,
- funkcjonariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê

lub zatrudnionych w Komendzie G³ównej, komendan-
tów oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y Granicz-
nej oraz ich zastêpców, a tak¿e kolejnych postêpo-
wañ sprawdzaj¹cych wobec tych osób,

j)  przeprowadzaniu, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, zwyk³ych postêpowañ sprawdzaj¹cych w ra-
mach postêpowania bezpieczeñstwa przemys³owego,

k) wystêpowaniu, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, w toku postêpowañ sprawdzaj¹cych, o których
mowa w lit. i oraz pkt 14 lit. a, do Zarz¹du Spraw We-
wnêtrznych Stra¿y Granicznej z wnioskiem o udostêp-
nienie informacji niezbêdnych do stwierdzenia, czy oso-
ba sprawdzana daje rêkojmiê zachowania tajemnicy,
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l)   realizacji spraw zwi¹zanych z przesy³aniem do Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wniosków i ankiet bez-
pieczeñstwa osobowego funkcjonariuszy  i pracowni-
ków Komendy G³ównej oraz komendantów oddzia³ów
i oœrodków szkolenia, ubiegaj¹cych siê o dopuszczenie
do informacji niejawnych UE, NATO, UZE,

m)  prowadzeniu w Komendzie G³ównej ewidencji osób, któ-
re uzyska³y poœwiadczenie bezpieczeñstwa,  którym od-
mówiono wydania poœwiadczenia bezpieczeñstwa oraz
osób, którym cofniêto poœwiadczenie bezpieczeñstwa,

n) przechowywaniu teczek akt postêpowañ sprawdzaj¹-
cych,

o)  prowadzeniu w Komendzie G³ównej wykazu stanowisk
i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do s³u¿by lub
pracy na stanowiskach, z którymi wi¹¿e siê dostêp do
informacji niejawnych,

p)  prowadzeniu postêpowañ wyjaœniaj¹cych dotycz¹cych
ustalenia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych w komórkach organi-
zacyjnych Komendy G³ównej,

q)  prowadzeniu rejestru postêpowañ wyjaœniaj¹cych, o któ-
rych mowa w lit. p i pkt 14 lit. c,

r)   opiniowaniu spraw dotycz¹cych udostêpnienia informa-
cji niejawnych,

s) prowadzeniu rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem informacji niejawnych,

t) prowadzeniu kancelarii tajnej Komendy G³ównej wraz
z jej oddzia³ami,

u) prowadzeniu kancelarii tajnej NATO i UE w Komendzie
G³ównej,

v) opracowywaniu projektów decyzji Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej w sprawie przed³u¿ania okresu
ochrony informacji niejawnych;

2) nadzór nad treœci¹ strony internetowej Komendy G³ównej
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, pod wzglêdem jej zgodnoœci z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony informacji nie-
jawnych oraz ochrony danych osobowych;

3) zapewnienie komórkom organizacyjnym Komendy G³ów-
nej i Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Po-
wstania Warszawskiego posiadaj¹cym siedziby w  Warsza-
wie obs³ugi w zakresie realizacji zadañ  poczty specjalnej;

4) realizacja zadañ archiwum zak³adowego Komendy G³ów-
nej i Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Po-
wstania Warszawskiego z siedzib¹ w Warszawie;

5) dokonywanie analizy oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej, sk³ada-
nych Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej;

6) prowadzenie rejestru oœwiadczeñ maj¹tkowych, o których
mowa w pkt 5;

7) realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, pozostaj¹cych
we w³aœciwoœci Biura;

8) realizacja zadañ w zakresie przesy³ania do Instytutu Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu z³o¿onych Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej oœwiadczeñ lustracyjnych osób kandy-
duj¹cych do pe³nienia funkcji publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571,
Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 oraz Nr 176, poz. 1242);

9) koordynacja w zakresie formalnym, realizacji zadañ zwi¹-
zanych z obiegiem informacji jawnych w Komendzie G³ów-
nej;

10)  organizowanie i prowadzenie, w zakresie w³aœciwoœci
Biura, narad oraz szkoleñ, innych ni¿ wymieniono w pkt 1
lit. g i h, pkt 17 oraz pkt 24 lit. g;

11)  opracowywanie projektów aktów prawnych i zaleceñ za-
pewniaj¹cych jednolite stosowanie w jednostkach orga-
nizacyjnych Stra¿y Granicznej przepisów dotycz¹cych
w³aœciwoœci Biura;

12)   opiniowanie projektów aktów prawnych, w zakresie w³a-
œciwoœci Biura;

13)   sporz¹dzanie, na podstawie odrêbnych przepisów, planu
potrzeb na dany rok bud¿etowy, obejmuj¹cego rzeczowe
aktywa maj¹tku, w zakresie w³aœciwoœci Biura;

14)   nadzór nad realizacj¹ w jednostkach organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej zadañ wynikaj¹cych z przepisów ustawy
oraz:

a) prowadzenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych postêpowañ
sprawdzaj¹cych w stosunku do funkcjonariuszy i pra-
cowników innych ni¿ okreœleni w pkt 1 lit. i, tiret drugie,

b) opiniowanie odwo³añ od decyzji i postanowieñ Pe³no-
mocników do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
kierowników jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej, wydanych w ramach prowadzonych przez nich po-
stêpowañ sprawdzaj¹cych,

c) prowadzenie, na polecenie Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, postêpowañ wyjaœniaj¹cych dotycz¹cych
ustalenia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych w oddzia³ach i oœrod-
kach szkolenia Stra¿y Granicznej;

15) nadzór nad bezpieczeñstwem danych osobowych prze-
twarzanych w zbiorach danych osobowych, których ad-
ministratorem jest Komendant G³ówny Stra¿y Granicz-
nej, zwanych dalej „zbiorami danych”, w zakresie:

a) prowadzenia wykazu zbiorów danych,
b)  kontrolowania zakresu przedmiotowego i podmiotowe-

go przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych,
c)  realizowania procedur zwi¹zanych ze zg³aszaniem Ge-

neralnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zbiorów danych;

16)  prowadzenie ewidencji osób upowa¿nionych przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do przetwarza-
nia danych osobowych;

17)  organizowanie, tak¿e na wniosek kierowników komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej i koordynowanie
w Komendzie G³ównej szkoleñ z zakresu ochrony danych
osobowych;

18)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ Biura oraz zapewnienie ich ochrony;

19)   opracowywanie, wdra¿anie i aktualizowanie polityki bez-
pieczeñstwa przetwarzania danych osobowych w Stra¿y
Granicznej oraz instrukcji zarz¹dzania systemami infor-
matycznymi;

20)  realizacja zadañ zwi¹zanych ze zg³aszaniem do Krajowej
Ewidencji Systemów  Teleinformatycznych i Rejestrów Pu-
blicznych, o której mowa  w art. 19 ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów reali-
zuj¹cych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73 poz. 501 oraz z 2008 r.
Nr 127, poz. 817), danych dotycz¹cych prowadzonych
w Stra¿y Granicznej rejestrów publicznych;
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21)  prowadzenie rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem w Komendzie G³ównej informacji publicznej;

22)  prowadzenie rejestrów wydanych zaœwiadczeñ stwier-
dzaj¹cych odbycie szkoleñ realizowanych przez Biuro;

23)    zapewnienie fizycznej ochrony sztandaru Komendy G³ów-
nej  w miejscu jego przechowywania;

24)   realizacja zadañ Archiwum Stra¿y Granicznej jako archi-
wum pañstwowego wyodrêbnionego, w zakresie:

a)  porz¹dkowania zasobu historycznego formacji granicz-
nych oraz przyjmowania, gromadzenia, ewidencjonowa-
nia i opracowywania dokumentacji jednostek organiza-
cyjnych Stra¿y Granicznej,

b)  sprawowania merytorycznego nadzoru nad zasobem ar-
chiwów zak³adowych oraz postêpowania z materia³ami
archiwalnymi i dokumentacj¹ niearchiwaln¹  w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej,

c)   udzielania informacji o zasobie archiwalnym i jego popu-
laryzowania,

d)  udostêpniania materia³ów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej,

e) wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wy-
ci¹gów i reprodukcji przechowywanych materia³ów,
a tak¿e zaœwiadczeñ na podstawie tych materia³ów,

f)   brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”, któ-
rej min¹³ okres przechowywania,

g) organizowania szkoleñ z dziedziny archiwistyki,
h) zapewniania odpowiednich warunków przechowywa-

nia materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchiwal-
nej,

i) konserwacji materia³ów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej,

j) prowadzenia badañ naukowych odnosz¹cych siê do hi-
storii formacji granicznych, dziejów regionalnych i ar-
chiwistyki,

k) wydawania Ÿróde³ historycznych wytworzonych przez
formacje graniczne,

l) gromadzenia muzealiów zwi¹zanych z histori¹ forma-
cji granicznych,

m) wspó³pracy z innymi archiwami pañstwowymi oraz
oœrodkami naukowymi polegaj¹cej na  udzielaniu infor-
macji o zasobie archiwalnym, wydawaniu Ÿróde³, udo-
stêpnianiu i wymianie  materia³ów archiwalnych oraz
opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów praw-
nych odnosz¹cych siê do archiwistyki i archiwoznaw-
stwa,

n)  koordynowania i opiniowania spraw dotycz¹cych udo-
stêpniania materia³ów archiwalnych i dokumentacji nie-
archiwalnej Stra¿y Granicznej do celów s³u¿bowych, na-
ukowo-badawczych, publicystycznych i innych,

o) prowadzenia rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchi-
walnej Stra¿y Granicznej;

25)   nadzór nad realizacj¹ w jednostkach organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej zadañ  wynikaj¹cych z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600,z 2007 r.
Nr 64, poz. 426 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 39, poz. 307).

§ 3.

Postêpowania sprawdzaj¹ce, o których mowa w § 2  pkt 1
lit. i oraz pkt 14 lit. a, Biuro przeprowadza:

1) na polecenie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
w odniesieniu do kierowników komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej oraz komendantów oddzia³ów i oœrod-
ków szkolenia Stra¿y Granicznej;

2) na wniosek:
a) kierowników komórek organizacyjnych Komendy G³ów-

nej, w odniesieniu do podleg³ych im funkcjonariuszy
i pracowników,

b) komendantów oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y
Granicznej, w odniesieniu do podleg³ych im funkcjona-
riuszy i pracowników,

c) dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej, w odniesieniu do osób ubiegaj¹cych siê
o przyjêcie do s³u¿by albo pracy w Komendzie G³ównej.

§ 4.

W celu zapewnienia realizacji zadañ, o których mowa
w § 2, Biuro wspó³dzia³a  z organami administracji rz¹dowej,
pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami i in-
stytucjami innych pañstw oraz instytucjami i organizacjami
miêdzynarodowymi, w zakresie swojej w³aœciwoœci.

          § 5.

W sk³ad Biura wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ Postêpowañ Sprawdzaj¹cych;

4) Wydzia³  Kontroli, Analiz i Szkoleñ;

5) Wydzia³ Zabezpieczenia;

6) Wydzia³ Ochrony Dokumentacji;

7) Archiwum Stra¿y Granicznej:
a) Wydzia³ I,
b) Wydzia³ II;

8) Wydzia³ Bezpieczeñstwa Teleinformatycznego i Ochrony
Danych Osobowych.

           § 6.

Obs³ugê logistyczn¹, finansow¹ oraz ochronê fizyczn¹
Archiwum Stra¿y Granicznej zapewnia Nadodrzañski Oddzia³
Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Kroœnie Odrzañskim.

           § 7.

1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastêpców
i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor Biura jest Pe³nomocnikiem Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej do spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych.

3. Dyrektor Biura jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariu-
szy i pracowników Biura.

            § 8.

1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Biura nale¿y w szcze-
gólnoœci:
1) pe³nienie funkcji i wykonywanie zadañ Pe³nomocnika

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do spraw
Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie wynikaj¹-
cym z przepisów ustawy, a w szczególnoœci:
a) wydawanie lub odmowa wydania poœwiadczeñ bez-

pieczeñstwa, a tak¿e podejmowanie decyzji o cofniê-
ciu poœwiadczenia bezpieczeñstwa,
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b) opracowywanie planu postêpowania z materia³ami
zawieraj¹cymi informacje niejawne stanowi¹ce ta-
jemnicê pañstwow¹ w razie wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego,

c) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjaœnie-
nia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych,

d) informowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej o przypadkach naruszenia przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych, a w przypadkach narusze-
nia przepisów o ochronie informacji niejawnych ozna-
czonych klauzul¹ „poufne” lub wy¿sz¹, równie¿ Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,

e) informowanie, w imieniu Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, organu, który wyda³ poœwiadcze-
nie bezpieczeñstwa, o zatrudnieniu osoby przedsta-
wiaj¹cej to poœwiadczenie,

f) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia
Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej szcze-
gólnych wymagañ w zakresie ochrony informacji nie-
jawnych oznaczonych klauzul¹  „zastrze¿one”  w Ko-
mendzie G³ównej;

2) kierowanie Biurem i organizowanie jego pracy oraz za-
pewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wy-
konywania zadañ;

3) pe³nienie funkcji koordynatora, odpowiedzialnego za
wprowadzenie poszczególnych œrodków ochrony infor-
macji klasyfikowanych NATO, UZE i UE, w przypadku
wyst¹pienia sytuacji nadzwyczajnych;

4) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci pionu
ochrony informacji niejawnych Stra¿y Granicznej;

5) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej informacji o wynikach kontroli oraz planów
i sprawozdañ z zakresu w³aœciwoœci Biura;

6) wystêpowanie do kierowników komórek organizacyj-
nych Komendy G³ównej i jednostek organizacyjnych
Stra¿y Granicznej z zaleceniami, w zakresie w³aœciwo-
œci Biura;

7) wyznaczania podleg³ych mu funkcjonariuszy oraz pra-
cowników Biura do potwierdzania za zgodnoœæ kopii,
odpisów, wypisów, wyci¹gów z orygina³em dokumen-
tu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

8) dokonywanie analizy oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej, sk³a-
danych Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej;

9) nadzór nad wykonywaniem przez podleg³ych funkcjo-
nariuszy i pracowników  Biura zadañ wynikaj¹cych z za-
kresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

10) wspó³dzia³anie z podmiotami, o których mowa w § 4,
w zakresie w³aœciwoœci Biura;

11) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej wniosków i projektów zmian przepisów doty-
cz¹cych dzia³alnoœci archiwalnej;

12) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych w podleg³ej komórce organizacyjnej;

13) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych w Biurze danych
osobowych.

2.   Dyrektor Biura posiada uprawnienia do:
1) wydawania decyzji, upowa¿nieñ, zaœwiadczeñ, wytycz-

nych i poleceñ w sprawach zwi¹zanych z zakresem dzia-
³ania i funkcjonowania Biura;

2) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom,
na czas okreœlony potrzebami s³u¿by i pracy, wynikaj¹-
cymi z zakresu zadañ Biura, wykonywania zadañ innych
ni¿ okreœlone w zakresach obowi¹zków i uprawnieñ na
zajmowanych stanowiskach s³u¿bowych;

3) rozpatrywania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, spraw zwi¹zanych z udostêpnianiem in-
formacji publicznej;

4) prowadzenia korespondencji z podmiotami pañstwowy-
mi i zagranicznymi w zakresie w³aœciwoœci Biura;

5) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bo-

wych podleg³ych mu funkcjonariuszy i pracowników
Biura,

b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Biura oraz
jego zastêpców;

6) wyra¿ania zgody na brakowanie/zniszczenie dokumen-
tacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC” znajdu-
j¹cej siê w Biurze, w drodze  zatwierdzenia protoko³u
brakowania/zniszczenia tych dokumentów;

7) upowa¿niania na piœmie podleg³ych funkcjonariuszy
i pracowników do za³atwiania okreœlonych spraw w jego
imieniu;

8) powo³ywania, spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników Biura, zespo³ów i komisji do wykony-
wania poszczególnych zadañ oraz okreœlania zakresu
tych zadañ, trybu pracy i okresu dzia³ania;

9) udostêpniania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w któ-
rych przetwarza siê te dane w zwi¹zku z realizacj¹ za-
dañ s³u¿bowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzy-
mania.

§ 9.

Dyrektor Biura, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada pisemne oœwiadczenie
o przyjêciu obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Biura, okre-
œlonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone
czytelnym podpisem, które nastêpnie przekazywane jest do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
w celu w³¹czenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej umieszcza na oœwiad-
czeniu pieczêæ swojej jednostki organizacyjnej.

  § 10.

Zastêpcy dyrektora Biura, w zakresie swoich uprawnieñ,
upowa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem merytorycz-
nym rozliczeñ kosztów okreœlonych w  § 8 ust. 2 pkt 5 lit. a.


