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ZARZ¥DZENIE NR 41

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 18 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego                                       
Komendy Głównej Straży Granicznej

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

 § 1.

W regulaminie organizacyjnym Zarządu Opera-
cyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, 
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 79 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 23 października 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Opera-
cyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej 
(Dz. Urz. KGSG Nr 13, poz. 79), zmienionego zarządze-
niem Nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 18 z dnia 26 lutego 
2010 r. i Nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wyko-

nywaniem ustawowych zadań przez komórki orga-
nizacyjne komend oddziałów Straży Granicznej 
i placówek Straży Granicznej właściwe w sprawach 
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania prze-
stępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców 
w zakresie właściwości Straży Granicznej;”;

2) w § 2:
a)  pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) administrowanie Centralną Bazą Danych Ana-
lizy Kryminalnej, Centralną Bazą Danych EWI-
DA oraz centralnym zbiorem danych operacyj-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 
i Nr 171, poz. 1016.

no-śledczych zgromadzonych w systemie 
EWIDA;”,

b)  pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) udostępnianie uprawnionym organom, na 

podstawie odrębnych przepisów, informacji, 
w tym danych osobowych, zgromadzonych 
w bazach danych zarządzanych przez Straż 
Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu EWIDA i Centralnej Bazy Danych 
EWIDA oraz przetwarzanie tych informacji 
w celu realizacji zadań Zarządu;”,

c)  po pkt 40 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:
„41) zarządzanie i administrowanie systemami te-

leinformatycznymi pozostającymi we właści-
wości Zarządu.”;

3) w § 4 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadań, 

o których mowa w § 2 pkt 30;”;

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) upoważniania podległych funkcjonariuszy i pra-

cowników do podejmowania w jego imieniu, de-
cyzji w określonych sprawach oraz załatwiania 
spraw, a także podejmowania czynności nadzoru 
merytorycznego w formie analizy dokumentacji 
służbowej związanej z prowadzeniem czynności 
w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykry-
wania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich 
sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej 
przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;”.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od podpisania.


