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ZARZ¥DZENIE NR 63

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
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 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 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Sztabowi Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
zwanemu dalej „Sztabem”, nadaje siê regulamin organizacyj-
ny okreœlaj¹cy zakres jego zadañ i wewnêtrzn¹ strukturê oraz
zakres obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora - szefa Sztabu,

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

zwanego dalej „szefem Sztabu”, stanowi¹cy za³¹cznik do za-
rz¹dzenia.

§ 2.

Obs³ugê kancelaryjn¹ Sztabu zapewnia Gabinet Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.,
z wyj¹tkiem § 4 pkt 6 za³¹cznika do zarz¹dzenia, który wcho-
dzi w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego zarz¹dzenia.

§ 1.

Sztab jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej powo³an¹ do:

1) udzielania Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej
i jego zastêpcom wsparcia w procesie decyzyjnym,
w szczególnoœci poprzez dostarczanie informacji, opinii,
analiz dotycz¹cych dzia³alnoœci Stra¿y Granicznej i bie¿¹-
cych lub prognozowanych zagro¿eñ bezpieczeñstwa gra-
nicy pañstwowej, w tym analiz ryzyka zgodnie z za³o¿e-
niami Wspólnego Zintegrowanego Modelu Analizy Ryzy-
ka Unii Europejskiej (CIRAM - Common Integrated Risk
Analysis Model) - zwanego dalej „modelem CIRAM” oraz
projektów o charakterze strategicznym dla dzia³alnoœci
Stra¿y Granicznej;

2) zapewnienia, w razie potrzeby, Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej i jego zastêpcom sprawnego, bezpoœred-
niego kierowania dzia³aniami Stra¿y Granicznej poprzez
dostarczanie bie¿¹cych informacji o przebiegu tych dzia-
³añ oraz przekazywanie decyzji i poleceñ do realizacji oraz
opracowywanie procedur i planów dzia³ania Stra¿y Gra-
nicznej na okres zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, sy-
tuacji kryzysowych i wojny;

3) koordynowania dzia³añ Stra¿y Granicznej, których zakres
wykracza poza terytorialny zasiêg dzia³ania jednego oddzia-
³u Stra¿y Granicznej lub które wymagaj¹ zaanga¿owania
si³ i œrodków spoza jednego oddzia³u Stra¿y Granicznej lub
komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej, a w szczególnych przypadkach tak¿e kierowanie taki-
mi dzia³aniami - na zasadach okreœlonych w odrêbnych
przepisach;

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 63
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Sztabu Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

4) pe³nienia s³u¿by dy¿urnej operacyjnej Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej;

5) pe³nienia roli punktu kontaktowego dla podmiotów krajo-
wych i zagranicznych w przypadku koniecznoœci podjêcia
przez Stra¿ Graniczn¹ pilnych dzia³añ, wspó³dzia³ania lub
wymiany informacji w okreœlonym zakresie;

6) gromadzenia, przetwarzania i analizowania okresowych
i bie¿¹cych informacji o wydarzeniach i zagro¿eniach w za-
kresie ustawowej dzia³alnoœci Stra¿y Granicznej;

7) tworzenia standardów organizowania, funkcjonowania
i wyszkolenia wydzia³ów zabezpieczenia dzia³añ w oddzia-
³ach Stra¿y Granicznej oraz monitorowania, analizowania
i oceniania ich dzia³alnoœci;

8) prowadzenia lub zabezpieczania dzia³añ wymagaj¹cych
specjalistycznego wyszkolenia, przygotowania i wyposa-
¿enia w œrodki przymusu bezpoœredniego, uzbrojenia
i ochrony osobistej - na polecenie Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej albo na wniosek kierowników komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej lub
komendantów oddzia³ów Stra¿y Granicznej;

9) prowadzenia dzia³añ w warunkach zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa w komunikacji lotniczej i koordynowania dzia³añ Stra-
¿y Granicznej w tym zakresie;

10)   podejmowania przedsiêwziêæ z zakresu zarz¹dzania kry-
zysowego oraz przygotowañ obronnych w Komendzie
G³ównej Stra¿y Granicznej i monitorowania przygotowa-
nia do realizacji tych przedsiêwziêæ w jednostkach orga-
nizacyjnych Stra¿y Granicznej oraz ich koordynowania,
w przypadku zaistnienia takich zdarzeñ.
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§ 2.

Do zakresu dzia³ania Sztabu nale¿y:

1) opracowywanie - na polecenie Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej lub jego zastêpców:
a) informacji, ocen, analiz i prognoz, w tym dotycz¹cych

skutecznoœci metod stosowanych przez Stra¿ Graniczn¹
w realizacji swoich zadañ oraz przedstawianie wniosków
wynikaj¹cych z tych analiz,

b) projektów strategicznych i innych materia³ów analitycz-
no-koncepcyjnych;

2) wykonywanie, zgodnie z za³o¿eniami modelu CIRAM, bie-
¿¹cych i okresowych analiz ryzyka dotycz¹cych ochrony
granicy pañstwowej oraz zagro¿eñ zwi¹zanych z nielegaln¹
migracj¹;

3) opiniowanie - na polecenie Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i jego zastêpców - materia³ów i opracowañ
przygotowanych przez inne komórki organizacyjne Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostki organizacyjne
Stra¿y Granicznej oraz planowanych lub podjêtych przez
te jednostki przedsiêwziêæ o istotnym znaczeniu dla sku-
tecznej realizacji zadañ Stra¿y Granicznej i jej funkcjono-
wania;

4) opracowywanie bie¿¹cych i okresowych materia³ów infor-
macyjnych, zestawieñ opisowo-statystycznych, analiz,
opinii i prognoz, dotycz¹cych sytuacji na granicy pañstwo-
wej oraz zagro¿eñ dla jej bezpieczeñstwa;

5) monitorowanie realizacji „Koncepcji funkcjonowania Stra-
¿y Granicznej w latach 2009-2015” i dokonywanie w niej
zmian;

6) pe³nienie s³u¿by dy¿urnej operacyjnej Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej w systemie ci¹g³ym (24 godziny na dobê
przez 7 dni w tygodniu), jako s³u¿by nadrzêdnej w syste-
mie s³u¿b dy¿urnych operacyjnych Stra¿y Granicznej;

7) realizacja zadañ z zakresu sta³ego dy¿uru, w celu zapew-
nienia przep³ywu informacji na potrzeby wsparcia kiero-
wania dzia³aniami Stra¿y Granicznej, zarz¹dzania kryzyso-
wego oraz przygotowañ obronnych;

8) wspó³praca ze s³u¿bami dy¿urnymi s³u¿b wspó³dzia³aj¹-
cych w zakresie zarz¹dzania kryzysowego i przygotowañ
obronnych, w tym w szczególnoœci: Rz¹dowego Centrum
Bezpieczeñstwa, Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Centrum Antyter-
rorystycznego i jednostek organizacyjnych Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przeciwdzia³ania za-
gro¿eniom bezpieczeñstwa publicznego;

9) utrzymywanie w ci¹g³ej aktualnoœci systemu alarmowa-
nia i powiadamiania w Stra¿y Granicznej oraz przyjmowa-
nie i przekazywanie w tym zakresie sygna³ów, a tak¿e
monitorowanie sprawnoœci uruchamiania systemu;

10)  wspó³praca z Europejsk¹ Agencj¹ Zarz¹dzania Wspó³-
prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw
Cz³onkowskich Unii Europejskiej FRONTEX, zwan¹ dalej
„Agencj¹ FRONTEX”, odpowiednimi podmiotami krajo-
wymi i jednostkami analitycznymi s³u¿b granicznych, mi-
gracyjnych i policyjnych Pañstw Cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, w tym poprzez bezpieczn¹ internetow¹ sieæ
informowania i koordynacji dla s³u¿b imigracyjnych - ICO-
Net, oraz innych pañstw w zakresie wymiany danych, in-
formacji oraz analiz zagro¿eñ i ryzyka;

11)  gromadzenie, weryfikowanie i przetwarzanie danych sta-
tystycznych i informacji niezbêdnych do przygotowania
zestawieñ na u¿ytek:

a) Eurostatu,
b) Sieci Analizy Ryzyka Frontex (FRAN),
c) Grupy roboczej CIREFI,
d) biuletynu statystycznego Stra¿y Granicznej,
e) prowadzonej przez Sztab wspó³pracy z innymi pod-

miotami miêdzynarodowymi i krajowymi;

12)  okreœlanie sposobów gromadzenia i przetwarzania przez
komórki organizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej i jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej danych sta-
tystycznych, o których mowa w pkt 11, dotycz¹cych usta-
wowych zadañ Stra¿y Granicznej, w celu ich standaryza-
cji;

13)  gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych oraz
informacji dotycz¹cych systemów ochrony i zarz¹dzania
granic¹ oraz funkcjonowania s³u¿b imigracyjnych, a tak-
¿e formacji granicznych i policyjnych (w tym grup anty-
terrorystycznych) innych pañstw;

14)  udzia³ w:
a) pracach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej CIRE-

FI,
b) opiniowaniu projektów aktów prawnych i dokumen-

tów strategicznych Unii Europejskiej pozostaj¹cych
w zakresie w³aœciwoœci Sztabu,

c) opracowywaniu stanowisk Stra¿y Granicznej do do-
kumentów przekazywanych, za poœrednictwem w³a-
œciwych organów administracji publicznej, przez or-
gany Unii Europejskiej oraz Pañstwa Cz³onkowskie
Unii Europejskiej, w zakresie w³aœciwoœci Sztabu;

15)  uczestnictwo - w zakresie w³aœciwoœci Sztabu - w reali-
zacji zadañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych
i przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym w szczegól-
noœci w celu wspó³pracy z Agencj¹ FRONTEX w sprawie
tworzenia i u¿ycia Zespo³ów Szybkiej Interwencji na Gra-
nicy (Rapid Border Intervention Team - RABIT);

16)  udzia³ w realizacji zadañ w ramach systemu wspó³pracy
cywilno-wojskowej NATO „Wsparcia Pañstwa-Gospoda-
rza” (Host Nation Support-HNS);

17)  udzia³ w opracowywaniu kierunków dzia³ania oraz moni-
torowanie dzia³alnoœci komórek organizacyjnych w jed-
nostkach organizacyjnych Stra¿y Granicznej, zajmuj¹cych
siê ocen¹ i analiz¹ zagro¿eñ i ryzyka zgodnie z za³o¿enia-
mi modelu CIRAM;

18)  bie¿¹ce monitorowanie dzia³alnoœci wydzia³ów zabezpie-
czenia dzia³añ oddzia³ów Stra¿y Granicznej;

19) organizowanie i przeprowadzanie szkoleñ, æwiczeñ, tre-
ningów oraz innych przedsiêwziêæ bêd¹cych we w³aœci-
woœci merytorycznej Sztabu dla:
a)  funkcjonariuszy i pracowników Sztabu,
b) komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y

Granicznej,
c)  jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej,
d) podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, przy ich

udziale, a tak¿e udzia³ w takich przedsiêwziêciach or-
ganizowanych przez te podmioty;

20)  udzia³ w tworzeniu i opiniowanie programów szkolenia
oraz okreœlanie potrzeb szkoleniowych dla funkcjonariu-
szy i pracowników realizuj¹cych zadania bêd¹ce w zakre-
sie w³aœciwoœci Sztabu;

21)  zapewnienie bezpieczeñstwa przy zatrzymywaniu osób
w trybie i przypadkach okreœlonych w przepisach Kodek-
su postêpowania karnego i innych ustaw, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia posiadania przez nie broni,
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amunicji lub materia³ów wybuchowych, jak równie¿
w przypadkach realizacji zadañ zwi¹zanych z bezpoœred-
nim zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e
mienia znacznej wartoœci;

22) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzia³añ
zwi¹zanych z wystawianiem wart ochronnych na pok³a-
dach statków powietrznych;

23) zabezpieczenie doprowadzeñ cudzoziemców do granicy
Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy pañstwa, do które-
go zostaj¹ wydaleni, lub do portu lotniczego albo mor-
skiego tego pañstwa oraz zapewnienie, na wniosek prze-
woŸnika, konwojów cudzoziemców, którym odmówiono
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przy-
padkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e
mog¹ oni dokonaæ zamachu na ¿ycie lub zdrowie funk-
cjonariusza, w³asne lub innych osób, podj¹æ próbê uciecz-
ki albo zachowuj¹cych siê agresywnie;

24) zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa czynnoœci
operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-œled-
czych oraz kontroli legalnoœci pobytu lub zatrudnienia cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

25)  doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych osób do dys-
pozycji innych s³u¿b zajmuj¹cych siê zwalczaniem prze-
stêpczoœci, prokuratury, s¹dów, aresztów i zak³adów kar-
nych lub zak³adów leczniczych;

26)  zabezpieczanie pod wzglêdem bezpieczeñstwa organizo-
wanych przez Stra¿ Graniczn¹ uroczystoœci lub imprez
o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodowym;

27)  udzia³ w realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu prze-
ciwdzia³anie bezprawnym zamachom na obiekty Stra¿y
Granicznej, s³u¿¹ce obronnoœci pañstwa, ochronie gra-
nicy pañstwowej lub wa¿ne dla gospodarki narodowej;

28) uczestnictwo w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu prze-
ciwdzia³anie zagro¿eniom terroryzmem;

29) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
Nr 57 poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62,
poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 959);

30) wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej na temat zagro¿eñ w miê-
dzynarodowej komunikacji lotniczej oraz analiza tych in-
formacji pod wzglêdem stosowania adekwatnych œrod-
ków ochrony;

31) ustalanie zasad i trybu realizacji zadañ w zakresie zarz¹-
dzania kryzysowego w Stra¿y Granicznej oraz monitoro-
wanie ich wdra¿ania w jednostkach organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej;

32) obs³uga Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej;

33) koordynowanie wykonywania zadañ wynikaj¹cych z do-
kumentacji dotycz¹cej zarz¹dzania kryzysowego, w tym
koordynowanie dzia³añ jednostek organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej w czasie sytuacji kryzysowych i podczas
likwidacji ich skutków oraz wspó³dzia³anie z innymi s³u¿-
bami i organami administracji publicznej oraz organiza-
cjami pozarz¹dowymi uczestnicz¹cymi w tych dzia³a-
niach;

34) wspó³dzia³anie w ustalaniu zasad zabezpieczenia logistycz-
nego na okres zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i woj-
ny w zakresie potrzeb Stra¿y Granicznej;

35)  wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej oraz

jednostkami podporz¹dkowanymi Ministrowi Obrony
Narodowej w zakresie przygotowañ obronnych w Stra-
¿y Granicznej oraz udzia³ w opracowywaniu zasad wspó³-
dzia³ania w ramach systemu obronnego pañstwa;

36) realizowanie zadañ z zakresu planowania cywilnego,
w tym dzia³añ w sytuacjach kryzysowych, w czasie sta-
nów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

37)  koordynowanie przygotowañ do prowadzenia szczegól-
nej ochrony obiektów Stra¿y Granicznej oraz ochrony in-
frastruktury krytycznej Stra¿y Granicznej;

38)  monitorowanie przygotowañ do objêcia Stra¿y Granicz-
nej militaryzacj¹ oraz koordynowanie realizacji przedsiê-
wziêæ w tym zakresie w komórkach organizacyjnych Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej w przypadku military-
zacji;

39)  ustalanie zasad i trybu realizacji zadañ dotycz¹cych przy-
gotowañ obronnych w Stra¿y Granicznej oraz opracowy-
wanie dokumentacji obronnej Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, jej aktualizacja oraz koordynacja jej przygo-
towania w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej;

40)  koordynowanie przygotowania systemu stanowisk kie-
rowania Stra¿y Granicznej na czas wojny;

41)  monitorowanie i prowadzenie kontroli - na podstawie od-
rêbnych przepisów - przygotowañ obronnych w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

42)  opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
umów i porozumieñ w zakresie w³aœciwoœci Sztabu;

43)  administrowanie systemami teleinformatycznymi, eks-
ploatowanymi w Sztabie, w tym:
a) wykonywanie zadañ Centralnego Administratora Tre-

œci oraz Centralnego U¿ytkownika „Elektronicznego
systemu rejestracji treœci informacji przekazywanej za
poœrednictwem œrodków ³¹cznoœci przewodowej i bez-
przewodowej w Stra¿y Granicznej”, zwanego syste-
mem „CYKADA”,

b) obs³uga w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej sta-
nowiska systemu niejawnej poczty internetowej
„OPAL”.

§ 3.

1. W celu realizacji zadañ, o których mowa w § 2, Sztab na
bie¿¹co wspó³dzia³a z:
1) w³aœciwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Rz¹dowym
Centrum Bezpieczeñstwa;

2) podmiotami krajowymi, realizuj¹cymi zadania zwi¹za-
ne z dzia³alnoœci¹ Sztabu, w tym jednostkami organiza-
cyjnymi Si³ Zbrojnych, Policj¹, Agencj¹ Wywiadu,
Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym, S³u¿b¹ Wywiadu Wojskowe-
go i S³u¿b¹ Kontrwywiadu Wojskowego, ¯andarmeri¹
Wojskow¹ oraz organami administracji celnej i innymi
organami administracji publicznej;

3) podmiotami zagranicznymi, w szczególnoœci formacja-
mi granicznymi, antyterrorystycznymi oraz s³u¿bami
migracyjnymi i policyjnymi innych pañstw oraz oficera-
mi ³¹cznikowymi innych s³u¿b.

2. W celu zapewnienia prawid³owej realizacji przez Sztab za-
dañ zwi¹zanych z wykonywaniem analiz, ocen i prognoz,
w ramach wspó³dzia³ania z komórkami organizacyjnymi
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz komórkami or-
ganizacyjnymi oddzia³ów Stra¿y Granicznej, Sztab korzy-
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sta z materia³ów ewidencji operacyjnej i œledczej spraw
zakoñczonych oraz materia³ów z rozpoznania graniczne-
go i migracyjnego - w zakresie ustalonym przez szefa Szta-
bu z kierownikami tych komórek. Dostêp do materia³ów
ewidencji operacyjnej i œledczej spraw niezakoñczonych
uzale¿niony jest od uzyskania zgody Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej.

§ 4.

W sk³ad Sztabu wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ I Ogólny;

4) Wydzia³ II Analiz;

5) Wydzia³ III Wsparcia Kierowania, S³u¿b Dy¿urnych i Zarz¹-
dzania Kryzysowego;

6) Wydzia³ IV Projektów Strategicznych;

7) Wydzia³ V Informacji;

8) Wydzia³ VI Standaryzacji i Wyszkolenia;

9) Wydzia³ VII Zabezpieczenia Dzia³añ;

10)  Wydzia³ VIII Spraw Obronnych.

§ 5.

1. Sztabem kieruje szef Sztabu przy pomocy swoich zastêp-
ców i naczelników wydzia³ów.

2. Szef Sztabu jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych w Szta-
bie.

§ 6.

1. Do zakresu obowi¹zków szefa Sztabu nale¿y w szczegól-
noœci:
1) kierowanie Sztabem, organizowanie jego pracy i usta-

lanie kierunków dzia³alnoœci Sztabu oraz zapewnianie
funkcjonariuszom i pracownikom Sztabu warunków do
sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ;

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

3) udzia³ w wypracowywaniu kierunków dzia³ania oraz
monitorowanie dzia³alnoœci komórek organizacyjnych
oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y Granicznej od-
powiedzialnych za realizacjê zadañ bêd¹cych we w³a-
œciwoœci Sztabu;

4) wspó³dzia³anie z kierownikami komórek organizacyj-
nych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz kierow-
nikami jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej
w zakresie realizacji zadañ Sztabu;

5) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wspó³-
dzia³ania w zakresie zadañ Sztabu z podmiotami, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1;

6) ocenianie przydatnoœci kandydatów do s³u¿by lub pra-
cy w Sztabie;

7) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej sprawozdañ, informacji, analiz, opinii i meldun-
ków z zakresu dzia³alnoœci Sztabu;

8) realizowanie innych zadañ s³u¿bowych, wynikaj¹cych
z odrêbnych przepisów lub zleconych przez Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej.

2. Szef Sztabu jest uprawniony do:

1) zg³aszania do Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej inicjatyw w kwestiach zwi¹zanych z zakresem dzia-
³alnoœci Sztabu;

2) wydawania decyzji, wytycznych i poleceñ w sprawach
zwi¹zanych z zakresem zadañ Sztabu, w tym tak¿e wy-
tycznych i zaleceñ dla kierowników komórek organiza-
cyjnych w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej, wykonuj¹cych zadania okreœlone w § 2;

3) wydawania poleceñ kierownikom jednostek organiza-
cyjnych Stra¿y Granicznej i komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie koor-
dynowania kierowania do dzia³añ oraz u¿ycia si³ i œrod-
ków jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej i ko-
mórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej w przypadku dzia³añ wykraczaj¹cych poza tery-
torialny zasiêg dzia³ania jednego oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej lub wymagaj¹cych zaanga¿owania si³ i œrodków
spoza jednego oddzia³u Stra¿y Granicznej lub komórki
organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
a tak¿e kierowanie takimi dzia³aniami - w przypadkach
okreœlonych w odrêbnych przepisach;

4) podejmowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z funkcjono-
waniem systemu gromadzenia, weryfikowania i prze-
twarzania danych statystycznych w Stra¿y Granicznej,
w tym okreœlania jednolitej metodyki w tym zakresie,
w celu zapewnienia jakoœci i spójnoœci gromadzonych da-
nych;

5) uzyskiwania od kierowników komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostek orga-
nizacyjnych Stra¿y Granicznej informacji dotycz¹cych
organizacji i funkcjonowania systemu gromadzenia,
weryfikowania i przetwarzania danych statystycznych
oraz wyjaœnieñ w przypadku wyst¹pienia nieprawid³o-
woœci w danych otrzymywanych z tych komórek lub jed-
nostek;

6) prowadzenia korespondencji z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie dzia³alnoœci Sztabu;

7) zatwierdzania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, wniosków o zgodê na podró¿ s³u¿bow¹
poza granicami kraju dotycz¹cych delegowania funkcjo-
nariuszy do zespo³ów RABIT, o których mowa w § 2 pkt
15 - w przypadku koniecznoœci podjêcia decyzji w trybie
pilnym, podczas nieobecnoœci w Komendzie G³ównej
Stra¿y Granicznej Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej lub jego upowa¿nionego zastêpcy;

8) zatwierdzania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, Kart Realizacji Zadañ Operacyjnych ujê-
tych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej, sporz¹dzonym na pod-
stawie przepisów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu planowania i finansowania zadañ wykony-
wanych w ramach przygotowañ obronnych pañstwa
przez organy administracji rz¹dowej i organy samorz¹-
du terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r.
Nr 197, poz. 1426);

9) inicjowania szkoleñ specjalistycznych i kursów dosko-
nal¹cych dla funkcjonariuszy i pracowników wykonu-
j¹cych w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej zadania okreœlone w § 2;

10) uzyskiwania od komendantów oddzia³ów Stra¿y Gra-
nicznej informacji dotycz¹cych organizacji, obsady ka-
drowej i dzia³alnoœci podleg³ych im samodzielnych sek-
cji analizy ryzyka, wydzia³ów koordynacji dzia³añ oraz
wydzia³ów zabezpieczenia dzia³añ;
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11)  uzyskiwania od komendantów oœrodków szkolenia Stra-
¿y Granicznej informacji dotycz¹cych organizacji, prze-
biegu i efektów szkoleñ w zakresie: analiz, gromadzenia
i przetwarzania informacji, pe³nienia s³u¿b dy¿urnych,
zarz¹dzania kryzysowego i spraw obronnych oraz za-
dañ realizowanych przez wydzia³y zabezpieczenia dzia-
³añ oddzia³ów Stra¿y Granicznej i wydzia³y Sztabu: VI
Standaryzacji i Wyszkolenia oraz VII Zabezpieczenia Dzia-
³añ;

12)  organizowania odpraw, narad lub spotkañ funkcjona-
riuszy i pracowników wykonuj¹cych w komórkach or-
ganizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
i jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicznej zada-
nia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Sztabu;

13)  utrzymywania kontaktów s³u¿bowych z przedstawicie-
lami organów administracji publicznej i instytucji pañ-
stwowych oraz s³u¿b i instytucji zagranicznych, w szcze-
gólnoœci Agencji FRONTEX, w zakresie niezbêdnym do
realizacji zadañ Sztabu;

14)  przetwarzania danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ Sztabu;

15)  powo³ywania spoœród funkcjonariuszy i pracowników
Sztabu komisji, zespo³ów lub grup roboczych do realiza-
cji doraŸnych lub sta³ych zadañ, okreœlaj¹c zakres ich
zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci oraz tryb pracy
i okres dzia³ania;

16)  upowa¿niania na piœmie podleg³ych funkcjonariuszy
i pracowników do podejmowania decyzji lub za³atwia-
nia spraw w jego imieniu w okreœlonym zakresie;

17) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom
wykonywania innych zadañ, ni¿ okreœlone w ich zakre-
sach obowi¹zków i uprawnieñ, a wynikaj¹cych z zakre-
su zadañ Sztabu lub poleceñ Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej;

18)  wyra¿ania w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej zgody na brakowanie/niszczenie znajduj¹cych
siê w Sztabie dokumentów manipulacyjnych o krótko-
trwa³ym znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbo-
lem „BC”, oraz wtórników i kopii akt przekazanych do
archiwum, znajduj¹cych siê w Sztabie, w drodze za-
twierdzania protoko³u brakowania tych dokumentów;

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

wych funkcjonariuszy i pracowników Sztabu,
b) wydatków reprezentacyjnych szefa Sztabu oraz jego

zastêpców.

§ 7.

1. Szef Sztabu, w terminie 14 dni od dnia mianowania na sta-
nowisko s³u¿bowe, sk³ada, potwierdzone czytelnym pod-
pisem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ szefa Sztabu, okreœlonych w regulaminie or-
ganizacyjnym Sztabu.

2. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej w celu w³¹czenia do akt osobowych szefa Sztabu. Biu-
ro Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
umieszcza na oœwiadczeniu pieczêæ swojej komórki orga-
nizacyjnej.

§ 8.

Zastêpcy szefa Sztabu, w zakresie swoich uprawnieñ,
upowa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem merytorycz-
nym rozliczenia kosztów, o których mowa w § 6 ust. 2
pkt 19 lit. a. 

66

ZARZ¥DZENIE NR 64

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie organizacji Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Na podstawie art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12 paŸdzier-
nika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 z póŸn. zm.1 ) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹dzenie okreœla strukturê organizacyjn¹ Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, zwanej dalej „Komend¹ G³ówn¹”,
sposób okreœlania zakresu zadañ komórek wewnêtrznych
w komórkach organizacyjnych Komendy G³ównej, zakresu
obowi¹zków i uprawnieñ na stanowiskach s³u¿bowych oraz
warunki przedstawiania dokumentów do podpisu.

§ 2.

1. Komenda G³ówna zapewnia obs³ugê Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, zwanego dalej „Komendantem
G³ównym”, pod wzgledem merytorycznym, organizacyj-

nym, prawnym, logistycznym – w zakresie ³¹cznoœci, infor-
matyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania oraz
kancelaryjno-biurowym.

2. Siedzib¹ Komendy G³ównej jest Warszawa.

3. Nadwiœlañski Oddzia³ Stra¿y Granicznej im. Powstania
Warszawskiego w Warszawie zapewnia obs³ugê Komen-
danta G³ównego pod wzglêdem finansowym oraz logistycz-
nym, z wy³¹czeniem zakresu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

1. Komendant G³ówny kieruje Komend¹ G³ówn¹ przy pomo-
cy zastêpców Komendanta G³ównego oraz kierowników
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej.

2. Komendant G³ówny mo¿e upowa¿niaæ  podleg³ych  funk-
cjonariuszy i pracowników do podejmowania w jego imie-
niu decyzji lub wykonywania  czynnoœci w okreœlonych spra-
wach.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817).
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§ 4.

Podzia³ zakresu obowi¹zków pomiêdzy Komendanta
G³ównego i jego zastêpców, oraz zasady zastêpowania Ko-
mendanta G³ównego w czasie jego nieobecnoœci okreœlaj¹
odrêbne przepisy.

§ 5.

1. W sk³ad Komendy G³ównej wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki
organizacyjne:
1) Gabinet Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej;
2) Sztab Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
3) Zarz¹d Graniczny;
4) Zarz¹d Operacyjno-Œledczy;
5) Zarz¹d do Spraw Cudzoziemców;
6) Zarz¹d Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej;
7) Biuro £¹cznoœci i Informatyki;
8) Biuro Techniki i Zaopatrzenia;
9) Biuro Lotnictwa Stra¿y Granicznej

10)  Biuro Prawne;
11)  Biuro Finansów;
12)  Biuro Kadr i Szkolenia;
13)  Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej;
14)  Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta G³ównego

Stra¿y Granicznej;
15)  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
16)  Zespó³ Audytu Wewnêtrznego;
17)  Zespó³ do Spraw Zamówieñ Publicznych.

2. W sk³ad Komendy G³ównej wchodz¹ stanowiska dorad-
ców Komendanta G³ównego, których zakres obowi¹zków
i uprawnieñ okreœla Komendant G³ówny w drodze decy-
zji.

3. Komendant G³ówny mo¿e, w drodze decyzji, tworzyæ i zno-
siæ zespo³y lub komisje o charakterze opiniodawczo-do-
radczym lub do wykonania poszczególnych zadañ, okre-
œlaj¹c zakres ich zadañ, sk³ad osobowy, uprawnienia prze-
wodnicz¹cego, tryb pracy i okres dzia³ania.

4. W Komendzie G³ównej mo¿e byæ utworzony nieetatowy
pododdzia³ odwodowy. Zakres zadañ, sk³ad osobowy, or-
ganizacjê oraz warunki i tryb u¿ycia pododdzia³u odwodo-
wego, a tak¿e zakres obowi¹zków i uprawnieñ dowódcy
pododdzia³u okreœla Komendant G³ówny w drodze decy-
zji.

§ 6.

1. Komórki organizacyjne Komendy G³ównej, ka¿da w zakre-
sie swojej w³aœciwoœci, wykonuj¹, zadania Komendanta
G³ównego. Zakres zadañ komórek organizacyjnych, ich
strukturê wewnêtrzn¹ oraz zakres obowi¹zków i upraw-
nieñ kierowników komórek okreœlaj¹ regulaminy organi-
zacyjne tych komórek.

2. W sk³ad komórek organizacyjnych mog¹ wchodziæ: wy-
dzia³y, samodzielne sekcje, zespo³y i inne równorzêdne
komórki wewnêtrzne okreœlone w regulaminach organiza-
cyjnych, zwane dalej „komórkami wewnêtrznymi”.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie trzech
miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie regulaminu organizacyj-
nego, ustal¹ w drodze decyzji:
1) zakresy zadañ komórek wewnêtrznych, z wyj¹tkiem ze-

spo³u stanowisk samodzielnych;

2) zakresy zadañ sekcji, kancelarii, zespo³ów, (równorzêd-
nych) wyodrêbnionych w strukturze komórek wewnêtrz-
nych;

3) zakresy obowi¹zków i uprawnieñ zastêpców kierowni-
ków komórek organizacyjnych, g³ównego ksiêgowego,
kierowników komórek wewnêtrznych oraz stanowisk
samodzielnych, z zastrze¿eniem ust. 4;

4) zakresy obowi¹zków i uprawnieñ kierowników sekcji,
kancelarii, zespo³ów, (równorzêdnych) wyodrêbnionych
w strukturze komórek wewnêtrznych.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których struktu-
rze nie wystêpuj¹ komórki wewnêtrzne lub stanowiska
kierowników komórek wewnêtrznych, w decyzji, o której
mowa w ust. 3, ustal¹ zakresy obowi¹zków i uprawnieñ
na poszczególnych stanowiskach wystêpuj¹cych w  struk-
turze komórki.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych w decyzji, o której
mowa w ust. 3, mog¹ ustaliæ, ¿e zakresy zadañ kierownika
sekcji, zespo³u, kancelarii, (równorzêdnych) wyodrêbnio-
nych w strukturze komórek wewnêtrznych mog¹ okreœliæ
decyzj¹ kierownicy komórek wewnêtrznych.

6. Kierownicy komórek wewnêtrznych w terminie miesi¹ca
od dnia wydania decyzji ,o której mowa w ust. 3, ustal¹
w drodze decyzji zakresy obowi¹zków i uprawnieñ na po-
szczególnych stanowiskach wystêpuj¹cych w strukturze
podleg³ej im komórki.

7. Zakres obowi¹zków dziekana Stra¿y Granicznej zatwier-
dza Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej w trybie okre-
œlonym w³aœciwym porozumieniem zawartym na podsta-
wie art. 7c ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y
Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z póŸn. zm.).

§ 7.

1. Dokumenty sporz¹dzone w komórkach organizacyjnych
Komendy G³ównej, które s¹ przedk³adane do podpisu Ko-
mendantowi G³ównemu lub jego zastêpcom, parafuj¹ kie-
rownicy tych komórek lub ich zastêpcy.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastêpcy
podpisuj¹ decyzje administracyjne lub inne akty o charak-
terze w³adczym, przygotowane w kierowanych przez nich
komórkach, w zakresie udzielonych im upowa¿nieñ lub
pe³nomocnictw.

3. Dokumenty inne ni¿ wymienione w ust. 2, podpisuj¹ kie-
rownicy komórek organizacyjnych, a tak¿e ich zastêpcy lub
inne osoby, w zakresie i na podstawie pisemnie ustalo-
nych zakresów obowi¹zków i uprawnieñ.

§ 8.

Spory kompetencyjne pomiêdzy komórkami organiza-
cyjnymi Komendy G³ównej rozstrzyga Komendant G³ówny lub
w³aœciwy funkcjonalnie zastêpca Komendanta G³ównego.

§ 9.

Ilekroæ w przepisach wydanych przez Komendanta
G³ównego jest mowa o:

1) „Centrum Koordynacji Dzia³añ Stra¿y Granicznej” lub „Biu-
rze Analiz Strategicznych Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej” nale¿y przez to rozumieæ „Sztab Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej”;

2) „Zarz¹dzie Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y Granicznej” na-
le¿y przez to rozumieæ, odpowiednio do zakresu w³aœciwo-
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œci, „Sztab Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej”
„Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ komendy oddzia³u Stra-
¿y Granicznej” lub „Zarz¹d Operacyjno-Œledczy Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej”;

3)  „Laboratorium Kryminalistycznym Stra¿y Granicznej”na-
le¿y przez to rozumieæ „w³aœciw¹ w sprawach kryminali-
stycznego zabezpieczenia dzia³añ Stra¿y Granicznej komór-
kê wewnêtrzn¹ Zarz¹du Operacyjno-Œledczego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej”;

4) „Zespole Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej” nale¿y przez to rozumieæ „Biuro Tech-
niki i Zaopatrzenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej”.

§ 10.

1. Wydane na podstawie zarz¹dzenia, o którym mowa w § 11:
a) decyzje o utworzeniu zespo³ów lub komisji o charakte-

rze opiniodawczo-doradczym lub do wykonania poszcze-
gólnych zadañ;
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b) decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej i kierowników komórek wewnêtrznych

       - pozostaj¹ w mocy, je¿eli nie s¹ sprzeczne z niniejszym
zarz¹dzeniem.

2. Zachowane w mocy decyzje, o których mowa w ust. 1, mog¹
byæ zmieniane w drodze decyzji wydanej na podstawie ni-
niejszego zarz¹dzenia.

§ 11.

Traci moc zarz¹dzenie nr 75 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8,
poz. 74 i r. Nr 12, poz.104), zmienione zarz¹dzeniem nr 42
z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 12.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.
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ZARZ¥DZENIE NR 65

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie uchylenia niektórych zarz¹dzeñ Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
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 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 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Uchyla siê:

1) zarz¹dzenie nr 72 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu organi-
zacyjnego Centrum Koordynacji Dzia³añ Stra¿y Granicznej
(Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 100) zmienione zarz¹dzeniem
nr 93 z dnia 30 grudnia 2008 r.;

2) zarz¹dzenie nr 63 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu organi-
zacyjnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 62)
zmienione zarz¹dzeniem nr 88 z dnia 12 grudnia 2008 r.;

3) zarz¹dzenie nr 79 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu orga-
nizacyjnego Biura Analiz Strategicznych Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 76);

4) zarz¹dzenie nr 2 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organi-
zacyjnego Zarz¹du Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y Granicz-
nej.

§ 2.

Decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej i kierowników komórek we-
wnêtrznych dotycz¹ce zakresów zadañ komórek wewnêtrz-
nych lub ich czêœci oraz zakresów obowi¹zków i uprawnieñ
na stanowiskach s³u¿bowych wystêpuj¹cych w strukturze
komórek organizacyjnych wydane na podstawie uchylanych
zarz¹dzeñ, o których mowa w § 1, pozostaj¹ w mocy do cza-
su wydania decyzji okreœlaj¹cych zakresy zadañ nowych ko-
mórek wewnêtrznych oraz zakresy obowi¹zków i uprawnieñ
na stanowiskach s³u¿bowych, o ile nie s¹ sprzeczne z regula-
minem organizacyjnym danej komórki organizacyjnej Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, jednak  nie d³u¿ej ni¿ przez
okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹-
dzenia.

§ 3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.
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ZARZ¥DZENIE NR 68

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu dzia³ania Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych
Stra¿y Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 4 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 poz. 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. l199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 98 poz. 817 i Nr 85, poz. 716) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Tworzy siê Oœrodek Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y
Granicznej w Lubaniu, zwany dalej „Oœrodkiem”.

§ 2.

 Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹
Oœrodka.

§3.

 Zadania Oœrodka, strukturê organizacyjn¹ oraz zakres
obowi¹zków i uprawnieñ Komendanta Oœrodka Szkoleñ Spe-
cjalistycznych Stra¿y Granicznej w Lubaniu, zwanego dalej
„Komendantem Oœrodka”, okreœla Statut Oœrodka stanowi¹-
cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 4.

1.  Komendant Oœrodka, w terminie trzech miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia, ustali w drodze decyzji szcze-
gó³owe zakresy zadañ komórek organizacyjnych Oœrodka
oraz zakresy obowi¹zków i uprawnieñ dla zastêpców Ko-
mendanta Oœrodka, g³ównego ksiêgowego, komendanta
Pododdzia³ów Szkolnych, kierowników zak³adów, naczel-

ników wydzia³ów, kierownika Obiektu szkoleniowego
w Szklarskiej Porêbie oraz dla stanowisk samodzielnych.

2.  Komendant Pododdzia³ów Szkolnych, kierownicy zak³adów,
naczelnicy wydzia³ów, oraz kierownik Obiektu szkolenio-
wego w Szklarskiej Porêbie w terminie trzech miesiêcy od
dnia wejœcia w ¿ycie decyzji o której mowa w ust. 1, ustal¹
szczegó³owe zakresy obowi¹zków i uprawnieñ dla po-
szczególnych stanowisk wystêpuj¹cych w strukturze ko-
mórki organizacyjnej.

§ 5.

1. Obs³ugê logistyczno-finansow¹ Oœrodka do dnia 31 grud-
nia 2009 r. zapewnia Komendant £u¿yckiego Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej.

2. Sposób obs³ugi, o której mowa w ust. 1, okreœlaj¹ odrêbne
przepisy.

§ 6.

Traci moc zarz¹dzenie Nr 13 Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia, organizacji i zakresu dzia³ania Oœrodka Tresury Psów
S³u¿bowych Stra¿y Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 4,
poz. 14).

§ 7.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika
2009 r., z wyj¹tkiem:

1) § 6,

2)  § 3, § 28 pkt 2, § 29 pkt 2 i § 30 pkt 2 za³¹cznika do zarz¹dze-
nia, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

Rozdzia³ 1

  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Oœrodek, dzia³a na podstawie przepisów 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 poz. 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 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 98, poz. 817 i Nr 85,
poz. 716), zwanej dalej „ustaw¹”, oraz przepisów wykonaw-
czych do tej ustawy.

STATUT

Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicznej

§ 2.

1.  Oœrodek realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowni-
ków Stra¿y Granicznej w formach i na zasadach okreœlo-
nych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegó³owych
zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej.

2.  Osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu, zwane dalej „s³uchacza-
mi”, w czasie trwania szkolenia podlegaj¹ w³adzy dyscypli-
narnej Komendanta Oœrodka, na zasadach okreœlonych
odrêbnymi przepisami.
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§ 3.

1. Oœrodek zapewnia obs³ugê logistyczno-finansow¹ placów-
kom Stra¿y Granicznej w Zgorzelcu, Jeleniej Górze i Luba-
niu.

2. Zakres, sposób i zasady obs³ugi logistyczno-finansowej
placówek, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹ porozumie-
nia zawarte pomiêdzy Komendantem Oœrodka a Komen-
dantem Nadodrzañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej i Ko-
mendantem Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Rozdzia³ 2

ZADANIA OŒRODKA

§ 4.

 1. Podstawowym zadaniem Oœrodka jest szkolenie i przygo-
towanie funkcjonariuszy oraz pracowników Stra¿y Granicz-
nej do prawid³owego wykonywania zadañ okreœlonych
w ustawie o Stra¿y Granicznej i innych przepisach.

2. Do zadañ Oœrodka nale¿y w szczególnoœci:
1) prowadzenie szkolenia w zakresie szko³y chor¹¿ych dla

przewodników psów s³u¿bowych;
2) prowadzenie szkolenia w zakresie postêpowania

w sprawach cudzoziemców;
3) prowadzenie szkolenia doskonal¹co-atestacyjnego dla

przewodników psów s³u¿bowych;
4) prowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu ky-

nologii s³u¿bowej;
5) prowadzenie szkolenia   podstawowego, w tym dla funk-

cjonariuszy posiadaj¹cych zawodowe wykszta³cenie
wojskowe, policyjne, po¿arnicze lub o podobnym cha-
rakterze oraz kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe
szczególnie przydatne do s³u¿by na przewidzianym sta-
nowisku s³u¿bowym;

6) prowadzenie szkolenia z zakresu szko³y podoficerskiej;
7) kszta³towanie umiejêtnoœci zawodowych, którymi po-

winien charakteryzowaæ siê funkcjonariusz na okreœlo-
nym stanowisku s³u¿bowym;

8) realizowanie doskonalenia zawodowego, kursów do-
skonal¹cych i szkoleñ specjalistycznych dla funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej;

9) wyrabianie u s³uchaczy nawyku samokszta³cenia po-
przez wdra¿anie do systematycznego uzupe³niania i po-
g³êbiania uzyskanej wiedzy;

10)  kszta³towanie u  s³uchaczy umiejêtnoœci  wykorzysty-
wania nabytej  wiedzy podczas wykonywania obowi¹z-
ków s³u¿bowych;

11)  udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organiza-
cyjnym Stra¿y Granicznej; w tym udostêpnienie obiek-
tu strzelnicy na potrzeby Nadodrzañskiego oraz Sudec-
kiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

12)  wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji
odwodu centralnego podporz¹dkowania Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej.

3. Oœrodek  mo¿e  organizowaæ  konferencje, seminaria,  sym-
pozja,  warsztaty,  wyk³ady i odczyty.

4. Zasady organizacji i przebieg szkolenia w Oœrodku oraz
prawa i obowi¹zki s³uchaczy okreœl¹ regulamin nauki oraz
regulamin pobytu s³uchaczy wprowadzone przez Komen-
danta Oœrodka.

5. Oœrodek mo¿e za zgod¹ Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej prowadziæ szkolenia

dla innych organów i instytucji w³aœciwych w sprawach
ochrony granic pañstwowych lub wykonuj¹cych zadania
na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz jed-
nostek Ministerstwa Obrony Narodowej, a tak¿e organi-
zacji miêdzynarodowych.

§ 5.

 Oœrodek opracowuje projekty programów szkoleñ na
zasadach okreœlonych w przepisach w sprawie zakresu oraz
szczegó³owych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowni-
ków Stra¿y Granicznej.

§ 6.

1. Oœrodek realizuj¹c zadania, o których mowa w § 4, wspó³-
pracuje z jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej,
komórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej, krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacja-
mi naukowymi, a tak¿e organami administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej oraz organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Oœrodek mo¿e w zakresie problematyki zwi¹zanej z ochron¹
granicy pañstwowej, kontrol¹ ruchu granicznego, kynolo-
gi¹ i metodyk¹ nauczania, za zgod¹ Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej, wspó³pracowaæ z zagranicznymi
s³u¿bami granicznymi, organami i instytucjami w³aœciwy-
mi w sprawach ochrony granic pañstwowych lub wyko-
nuj¹cymi zadania na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa pu-
blicznego, szko³ami wy¿szymi i innymi instytucjami nauko-
wymi oraz organizacjami miêdzynarodowymi.

§ 7.

Oœrodek dokonuje, na potrzeby Stra¿y Granicznej, cen-
tralnego zakupu psów do celów s³u¿bowych, a tak¿e sprzêtu
tresurowego dla tych psów.

§ 8.

 Oœrodek  gromadzi, opracowuje i udostêpnia  zbiory
biblioteczne oraz prowadzi dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i poligra-
ficzn¹.

§ 9.

Oœrodek przetwarza dane osobowe w zakresie wynika-
j¹cym z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla
Oœrodka oraz zapewnia im ochronê.

Rozdzia³ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŒRODKA

§ 10.

Strukturê organizacyjn¹ Oœrodka stanowi¹:

1) Kierownictwo;

2) Komórki organizacyjne:
a) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;
b) Zak³ad Kynologii;
c) Zak³ad do Spraw Cudzoziemców;
d) Zak³ad S³u¿by Granicznej;
e) Zak³ad Szkolenia Ogólnozawodowego;
f) Zak³ad Organizacji Dydaktyki;
g) Pododdzia³y Szkolne;
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h)  Wydzia³ Prezydialny;
i)  Wydzia³ Kadr;
j)  Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
k)  Wydzia³ Finansów;
I)  Wydzia³ Techniki i Zaopatrzenia;
m)  Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
n)  Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie.

§ 11.

 1. Komórkami organizacyjnymi Oœrodka kieruj¹:
1) kierownicy – w zak³adach i obiekcie szkoleniowym;
2) komendant – w pododdzia³ach szkolnych;
3) naczelnicy – w wydzia³ach.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, s¹ prze³o¿onymi podle-
g³ych im funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej.

Rozdzia³ 4

KIEROWNICTWO OŒRODKA

§ 12.

1. Komendant Oœrodka kieruje Oœrodkiem przy pomocy za-
stêpców, a tak¿e g³ównego ksiêgowego, komendanta Pod-
oddzia³ów Szkolnych, kierowników zak³adów, naczelników
wydzia³ów, kierownika Obiektu szkoleniowego oraz Zespo-
³u Stanowisk Samodzielnych.

2. Komendant Oœrodka mo¿e upowa¿niæ osoby, o których
mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w jego imieniu.

§ 13.

1. Komendant Oœrodka jest prze³o¿onym wszystkich funkcjo-
nariuszy, pracowników i s³uchaczy Oœrodka oraz reprezen-
tuje Oœrodek na zewn¹trz.

2. Komendant Oœrodka nadzoruje bezpoœrednio zastêpców

Komendanta Oœrodka, g³ównego ksiêgowego, Zespó³ Sta-

nowisk Samodzielnych, Wydzia³ Prezydialny, Wydzia³ Kadr,

Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych, Wydzia³ Finan-

sów i Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie.

§ 14.

1. Do zakresu obowi¹zków Komendanta Oœrodka nale¿y
w szczególnoœci:
1) zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowa-

nia Oœrodka;
2) opracowywanie strategii rozwoju Oœrodka;
3) stwarzanie warunków do sta³ego doskonalenia syste-

mu szkolenia, dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej
i wydawniczej oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych
funkcjonariuszy i pracowników Oœrodka;

4) kontrolowanie przebiegu procesu dydaktycznego reali-
zowanego przez Oœrodek;

5) sprawowanie nadzoru nad systematyczn¹ popraw¹ wa-
runków techniczno-materia³owego zabezpieczenia pro-
cesu szkolenia oraz warunków socjalno-bytowych s³u¿-
by i pracy w Oœrodku;

6) zarz¹dzanie maj¹tkiem Oœrodka i gospodark¹ finan-
sow¹ oraz dysponowanie przyznanymi œrodkami bud¿e-
towymi;

7) zarz¹dzanie ca³okszta³tem gospodarki finansowej,
w tym wykonywanie obowi¹zków w zakresie kontroli
finansowej, okreœlonych w odrêbnych przepisach;

8) organizacja zabezpieczenia logistycznego Oœrodka;
9) zatwierdzanie planów dzia³alnoœci oraz innych dokumen-

tów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Oœrodka;
10)  okreœlenie rodzaju zajêæ dydaktycznych rozliczanych

w ramach pensum oraz wymiaru pensum;
11)  wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi

w Oœrodku oraz naczelnikiem w³aœciwego Wydzia³u Za-
miejscowego Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Gra-
nicznej na  zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisa-
mi;

12)  podejmowanie decyzji kadrowych oraz decyzji w spra-
wach kwalifikacji kandydatów na szkolenia, w ramach
uprawnieñ okreœlonych w odrêbnych przepisach;

13) powo³ywanie zespo³ów lub wyznaczanie osób do prze-
prowadzania czynnoœci wyjaœniaj¹cych i postêpowañ
dyscyplinarnych;

14) zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania systemów
³¹cznoœci i informatyki;

15) organizowanie i zapewnienie ochrony informacji nie-
jawnych;

16) zapewnienie obs³ugi prawnej oraz nadzór nad prze-
strzeganiem przepisów bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy oraz ochrony przeciwpo¿arowej;

17) organizowanie i zapewnienie  fizycznego i techniczne-
go zabezpieczenia obszarów Oœrodka;

18) zapewnienie realizacji zadañ z zakresu przygotowañ
obronnych i zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych,
okreœlonych w odrêbnych przepisach;

19)  wykonywanie wszelkich przedsiêwziêæ w ramach reali-
zowanej przez Stra¿ Graniczn¹ strategii antykorupcyj-
nej;

20)  kontrolowanie dzia³alnoœci samodzielnych stanowisk
s³u¿bowych i komórek organizacyjnych Oœrodka;

21)  podejmowanie innych decyzji wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa;

22)  wydawanie dyplomów, œwiadectw oraz zaœwiadczeñ
uzyskania okreœlonych kwalifikacji zawodowych  we-
d³ug wzorów okreœlonych  odrêbnymi przepisami oraz
atestów psów s³u¿bowych oraz ich duplikatów;

23)  stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych.

2. Do zakresu uprawnieñ Komendanta Oœrodka nale¿y
w szczególnoœci:
1) wydawanie decyzji, regulaminów, wytycznych, poleceñ

i rozkazów niezbêdnych do sprawnego funkcjonowania
Oœrodka;

2) powo³ywanie zespo³ów o charakterze sta³ym lub doraŸ-
nym, spe³niaj¹cych funkcje doradcze, opiniodawcze oraz
opracowuj¹ce materia³y szkoleniowe;

3) zawieranie porozumieñ i umów z podmiotami okreœlo-
nymi w § 6;

4) wyra¿anie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej zgody na brakowanie, znajduj¹cych siê w Oœrod-
ku dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwa³ym zna-
czeniu praktycznym, oznaczonych symbolem „BC” oraz
wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum, w dro-
dze zatwierdzenia protoko³u brakowania tych dokumen-
tów;

5) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych w Oœrodku;
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6) udostêpnianie, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w któ-
rych przetwarza te dane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ
s³u¿bowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzyma-
nia.

§ 15.

Zastêpca Komendanta Oœrodka w³aœciwy w sprawach
dydaktycznych, kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci dydaktycz-
no-wychowawczej realizowanej przez zak³ady oraz Pododdzia-
³y Szkolne, a w szczególnoœci:

1) zastêpuje Komenda Oœrodka w czasie jego nieobecnoœci;

2) organizuje, koordynuje i nadzoruje proces dydaktyczny
w Oœrodku;

3) inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej;

4) okreœla, organizuje i nadzoruje rozwój i doskonalenie bazy
dydaktycznej oraz wytwarzanie pomocy i materia³ów szko-
leniowych;

5) organizuje i kieruje wspó³prac¹ z komórkami organizacyj-
nymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, jednostkami
organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, terenowymi organa-
mi i oœrodkami szkolenia Stra¿y Granicznej, organami i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg³ymi lub nadzorowany-
mi przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych,
Ministra Sprawiedliwoœci oraz jednostkami organizacyj-
nymi podporz¹dkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanymi, a tak¿e instytucjami kra-
jowymi i zagranicznymi, w zakresie realizacji programów
szkolenia;

6) organizuje i koordynuje dzia³alnoœæ Pododdzia³ów Szkol-
nych z innymi komórkami organizacyjnymi Oœrodka;

7) dokonuje bie¿¹cej oceny pracy funkcjonariuszy i pracow-
ników zajmuj¹cych siê procesem szkolenia w Oœrodku.

§ 16.

Zastêpca Komendanta Oœrodka w³aœciwy w sprawach
logistycznych kieruje prac¹ Wydzia³u Techniki i Zaopatrzenia,
Wydzia³u £¹cznoœci i Informatyki i Obiektu szkoleniowego
w Szklarskiej Porêbie a w szczególnoœci:

1) zastêpuje Komenda Oœrodka w czasie jego nieobecnoœci;

2) kieruje i koordynuje wykonywaniem zadañ logistycznych
Oœrodka oraz sprawuje nadzór nad planowaniem finanso-
wym w tym zakresie;

3) sprawuje  nadzór nad  wydatkowaniem  przyznanych  œrod-
ków  finansowych, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi fi-
nansów publicznych i zamówieñ publicznych;

4) sprawuje nadzór nad opracowywaniem i realizacj¹ planów
zamierzeñ logistycznych Oœrodka;

5) sprawuje nadzór nad w³aœciwym zabezpieczeniem mate-
ria³owo-technicznym procesu dydaktycznego, w tym w³a-
œciwych warunków socjalno-bytowych dla s³uchaczy;

6) inicjuje i nadzoruje przedsiêwziêcia, zmierzaj¹ce do zapew-
nienia odpowiednich warunków bezpieczeñstwa higieny
s³u¿by i pracy oraz ochrony przeciwpo¿arowej;

7) sprawuje nadzór nad planowaniem rozwoju oraz organi-
zacj¹ systemów ³¹cznoœci radiowej, przewodowej i infor-
matycznej Oœrodka;

8) inicjuje i nadzoruje opracowywanie projektów aktów nor-
matywnych Komendanta Oœrodka, reguluj¹cych jego funk-
cjonowanie w zakresie odpowiedzialnoœci s³u¿bowej.

§ 17.

1. G³ówny ksiêgowy nadzoruje pracê Wydzia³u Finansów,
a w szczególnoœci do jego zadañ nale¿y:
1) prowadzenie rachunkowoœci Oœrodka;
2) wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi;
3) dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji go-

spodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetel-

noœci dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych
i finansowych.

2.  Do uprawnieñ g³ównego ksiêgowego nale¿y:
1) ¿¹danie od innych kierowników komórek organizacyj-

nych Oœrodka udzielania w formie ustnej lub pisemnej,
niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ, jak równie¿ udo-
stêpniania do wgl¹du dokumentów i wyliczeñ, bêd¹cych
Ÿród³em tych informacji i wyliczeñ;

2) wnioskowanie do Komendanta Oœrodka o okreœlenie
trybu, wed³ug którego maj¹ byæ wykonywane przez inne
komórki organizacyjne Oœrodka prace, niezbêdne do za-
pewnienia prawid³owoœci gospodarki finansowej oraz
ewidencji ksiêgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdaw-
czoœci finansowej.

Rozdzia³ 5

SZCZEGÓ£OWE ZADANIA
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŒRODKA

§ 18.

1. W sk³ad Zespo³u Stanowisk Samodzielnych wchodz¹: ka-
pelan, radcy prawni, starszy asystent do spraw przeciw-
po¿arowych, starszy inspektor do spraw bezpieczeñstwa
i higieny pracy, starszy specjalista do spraw koordynacji
dzia³añ, starszy specjalista do spraw nadzoru i kontroli oraz
starszy specjalista do spraw kontroli finansowej.

2. Do szczegó³owych zadañ kapelana nale¿y:
1) zapewnienie obs³ugi liturgicznej œwi¹t i uroczystoœci

w Oœrodku;
2) sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariu-

szami, pracownikami i cz³onkami ich rodzin oraz s³ucha-
czami;

3) udzia³ w kszta³towaniu w³aœciwych postaw obywatel-
skich, stosunków miêdzyludzkich i dyscypliny w Oœrod-
ku.

3. Do szczegó³owych zadañ radcy prawnego nale¿y:
1) wykonywanie pomocy prawnej, w tym reprezentowa-

nie Komendanta Oœrodka w postêpowaniach przed s¹-
dami powszechnymi i administracyjnymi;

2) opiniowanie pod wzglêdem legislacyjnym dokumentów
opracowywanych w Oœrodku;

3) opracowywanie opinii prawnych na polecenie Komen-
danta Oœrodka.

4. Do szczegó³owych zadañ starszego asystenta do spraw
przeciwpo¿arowych nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoœci profilaktyczne-szkoleniowej

w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej obiektów i mie-
nia Oœrodka;

2) realizowanie nadzoru i kontroli oraz doradztwa w za-
kresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeñstwa
ochrony przeciwpo¿arowej obiektów i mienia Oœrodka.

5. Do szczegó³owych zadañ starszego inspektora do spraw
bezpieczeñstwa i higieny pracy nale¿y:
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1) prowadzenie dzia³alnoœci profilaktyczne-szkoleniowej
w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy
na stanowiskach s³u¿by i pracy w Oœrodku;

2) udzia³ w ustalaniu okolicznoœci i przyczyn zaistnia³ych
w Oœrodku wypadków w s³u¿bie i przy pracy, wypraco-
wywanie wniosków wynikaj¹cych z badania przyczyn
i okolicznoœci tych wypadków oraz badania przyczyn za-
chorowañ na choroby w zwi¹zku ze s³u¿b¹ i choroby
zawodowe.

6. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
koordynacji dzia³añ nale¿y:
1) planowanie i zapewnienie warunków do sprawnego

osi¹gania przez Oœrodek wy¿szych stanów gotowoœci
obronnej oraz bie¿¹ca aktualizacja przedmiotowej do-
kumentacji;

2) wykonywanie zadañ w zakresie dzia³alnoœci kryzysowej
w Oœrodku, opracowywanie i aktualizowanie procedur
postêpowania, planów dzia³ania i projektów decyzji Ko-
mendanta Oœrodka, maj¹cych na celu zapobieganie po-
wstawaniu i likwidacjê skutków sytuacji kryzysowych;

3) prowadzenie szkoleñ i æwiczeñ w zakresie dzia³alnoœci
kryzysowej i obronnej.

7. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
nadzoru i kontroli nale¿y:
1) kontrolowanie dzia³alnoœci komórek organizacyjnych

Oœrodka oraz wykonywania obowi¹zków i czynnoœci
s³u¿bowych przez funkcjonariuszy, pracowników Oœrod-
ka i s³uchaczy;

2) przyjmowanie w imieniu Komendanta Oœrodka osób
w sprawach skarg i wniosków oraz wykonywanie
czynnoœci w zakresie za³atwiania otrzymanych przez Ko-
mendanta Oœrodka skarg i wniosków.

8. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
kontroli finansowej nale¿y:
1) dokonywanie analizy i oceny funkcjonowania kontroli

finansowej w Oœrodku;
2) analizowanie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych komen-

danta Oœrodka w zakresie gospodarki finansowej pod
wzglêdem ich poprawnoœci merytorycznej i sposobu re-
alizacji.

§ 19.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad Ky-
nologii nale¿y:

1) realizacja szkoleñ przewodników i psów s³u¿bowych oraz
szkoleñ z zakresu kynologii s³u¿bowej;

2) prowadzenie zajêæ programowych, nadzoru i hospitacji
zajêæ z przedmiotów zwi¹zanych z weterynari¹ i kynolo-
gi¹ s³u¿bow¹;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) opiniowanie kandydatów na przewodników psów s³u¿bo-
wych w zakresie przydatnoœci i predyspozycji do pracy
z psem s³u¿bowym;

5) prowadzenie zakupów psów do celów s³u¿bowych;

6) opracowywanie programów szkolenia oraz dokonywanie
ich aktualizacji;

7) profilaktyka, diagnostyka, leczenie oraz zabezpieczenie
weterynaryjne psów s³u¿bowych;

8) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wycofania psów
ze s³u¿by;

9) opiniowanie w zakresie zdolnoœci u¿ytkowej  psów,  w za-
kresie przekwalifikowania i w zakresie powtórnego prze-
szkolenia psów s³u¿bowych;

10) prowadzenie analizy wykorzystania psów w s³u¿bie;

11)  inicjowanie nowych metod szkoleñ przewodników i psów
s³u¿bowych oraz zmian w programach realizowanych
szkoleñ;

12) wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Gra-
nicznej i komórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej oraz innymi krajowymi i zagranicznymi
podmiotami w zakresie kynologii s³u¿bowej;

13) prowadzenie dzia³añ profilaktyczno-edukacyjnych z udzia-
³em psów s³u¿bowych.

14) opiniowanie oraz przedstawienie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³añ zak³adu;

15) wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego procesu dydaktyczne-
go oraz kszta³towania postawy funkcjonariusza Stra¿y
Granicznej, w szczególnoœci poprzez informowanie o wy-
wi¹zaniu siê s³uchaczy z obowi¹zków wynikaj¹cych z re-
gulaminu nauki i regulaminu pobytu s³uchaczy.

§ 20.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad do
Spraw Cudzoziemców nale¿y:

1) prowadzenie szkoleñ w zakresie problematyki dotycz¹cej
cudzoziemców, w szczególnoœci postêpowañ granicznych
oraz dzia³añ zmierzaj¹cych do rozpoznawania, zwalczania
oraz zapobiegania nap³ywowi nielegalnej migracji na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organizowanie i prowadzenie  szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) opracowywanie programów szkolenia oraz dokonywanie
ich aktualizacji;

5) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i d¹¿enie do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej;

6) podnoszenie poziomu kszta³cenia poprzez wdra¿anie no-
woczesnych metod szkolenia oraz stosowanie nowator-
skich œrodków dydaktycznych;

7) organizowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych rozwijanie
zainteresowañ zawodowych s³uchaczy;

8) inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sympo-
zjów oraz innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycz-
nych i naukowych;

9) inspirowanie i opracowywanie g³ównych kierunków roz-
woju zak³adu i jego bazy dydaktycznej;

10)  prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

11)  utrzymywanie kontaktów i bie¿¹cej wspó³pracy z komór-
kami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej oraz jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej
w celu podnoszenia efektywnoœci szkoleñ;

12)  wspó³praca z organami administracji pañstwowej i kra-
jowymi instytucjami wspó³dzia³aj¹cymi w zakresie spraw
dotycz¹cych cudzoziemców;

13) wspó³praca miêdzynarodowa i wymiana doœwiadczeñ
z oœrodkami szkolenia (szko³ami) s³u¿b granicznych in-
nych pañstw;

14) organizowanie udzia³u Oœrodka w programach miêdzy-
narodowych w zakresie spraw realizowanych przez za-
k³ad;

15)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
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daktycznego oraz kszta³towania postawy funkcjonariusza
Stra¿y Granicznej, w szczególnoœci poprzez informowa-
nie o wywi¹zywaniu siê s³uchaczy z obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z regulaminu nauki i regulaminu pobytu s³ucha-
czy;

16) czynny udzia³ w uroczystoœciach i przedsiêwziêciach Oœrod-
ka;

17) opiniowanie oraz przedstawienie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³añ zak³adu;

18) prowadzenie dokumentacji z bie¿¹cej  dzia³alnoœci zak³a-
du w zakresie okreœlonym odrêbnymi przepisami;

19) opracowywanie i aktualizacja akt zajêæ i innych dokumen-
tów niezbêdnych do zabezpieczenia procesu szkolenia;

§ 21.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
S³u¿by Granicznej nale¿y:

1) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach szkolenia z zakresu dziedzin prawa krajowego oraz
obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej, w szczególnoœci do-
tycz¹cych procedury karnej, karnej skarbowej, administra-
cyjnej, techniki kryminalistycznej oraz postêpowañ w spra-
wach o wykroczenia, procedur dochodzeniowo-œledczych
i techniki kryminalistycznej;

2) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach z zakresu: s³u¿by granicznej, kontroli ruchu granicz-
nego, rozpoznania granicznego, dzia³añ na szlakach komu-
nikacyjnych o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego, w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

4) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

5) wspó³praca miêdzynarodowa z jednostkami organizacyj-
nymi i organami pañstw s¹siednich wspó³pracuj¹cymi ze
Stra¿¹ Graniczn¹ pod k¹tem przeprowadzania wspólnych
szkoleñ;

6) kszta³cenie umiejêtnoœci zawodowych s³uchaczy, niezbêd-
nych do realizacji zadañ przez Stra¿ Graniczn¹;

7) inicjowanie zmian w programach szkolenia oraz aktualiza-
cja treœci nauczania;

8) podnoszenie poziomu nauczania przez doskonalenie bazy
dydaktycznej, wprowadzanie nowych  œrodków dydaktycz-
nych oraz doskonalenie metodyki nauczania, zw³aszcza
w kierunku aktywizacji s³uchaczy;

9) utrzymywanie kontaktów i wspó³praca z komórkami or-
ganizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz
jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, szczegól-
nie w dziedzinie prac badawczych, praktyk zawodowych
i doskonalenia programów szkolenia;

10)  inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sym-
pozjów i innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycz-
nych i naukowych;

11)  prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

12)  wspó³praca przy opracowywaniu skryptów, konspektów,
æwiczeñ, broszur metodycznych i innych dokumentów or-
ganizacyjno-metodycznych, niezbêdnych do zabezpiecze-
nia procesu szkolenia;

13)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
daktyczno-wychowawczego oraz kszta³towania postaw
funkcjonariuszy;

14) ewidencjonowanie i aktualizowanie materia³ów zwi¹za-
nych z merytorycznym zakresem dzia³alnoœci zak³adu.

§ 22.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
Szkolenia Ogólnozawodowego nale¿y:

1) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach z zakresu: jêzyków obcych, komunikacji spo³ecznej,
psychologii, etyki zawodowej, zarz¹dzania, szkolenia strze-
leckiego, wychowania fizycznego i technik interwencji, za-
bezpieczenia s³u¿by granicznej, eksploatacji pojazdów, bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo¿arowej,
teleinformatyki oraz obserwacji technicznej;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego, w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) kszta³cenie umiejêtnoœci zawodowych s³uchaczy, niezbêd-
nych do realizacji zadañ przez Stra¿ Graniczn¹;

5) inicjowanie zmian w programach szkolenia oraz aktualiza-
cja treœci nauczania;

6) podnoszenie poziomu nauczania poprzez doskonalenie
bazy dydaktycznej, wprowadzanie nowych œrodków   dy-
daktycznych oraz doskonalenie metodyki nauczania zw³asz-
cza w kierunku aktywizacji s³uchaczy;

7) utrzymywanie kontaktów i wspó³praca z komórkami or-
ganizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
szczególnie w dziedzinie prac badawczych, praktyk zawo-
dowych i doskonalenia programów nauczania;

8) inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sympo-
zjów i innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycznych
i naukowych;

9) prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

10)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
daktyczno-wychowawczego oraz kszta³towania postaw
funkcjonariuszy;

11)  wspó³praca przy opracowywaniu skryptów, konspektów,
æwiczeñ, broszur metodycznych i innych dokumentów or-
ganizacyjno-metodycznych, niezbêdnych do zabezpiecze-
nia procesu szkolenia.

§ 23.

 Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
Organizacji Dydaktyki nale¿y:

1) bie¿¹ce planowanie i organizacja procesu dydaktycznego;

2) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach szkolenia z zakresu metodyki kszta³cenia oraz innych
okreœlonych w planie zajêæ;

3) analizowanie i dokonywanie ewaluacji przebiegu procesu
szkolenia, programów szkolenia oraz przedstawianie pro-
pozycji zmian usprawniaj¹cych organizacjê procesu dydak-
tycznego;

4) uczestniczenie w projektowaniu zmian w programach szko-
leñ zasadniczych oraz udzielanie pomocy metodyczno -
merytorycznej w przygotowaniu programów szkoleñ spe-
cjalistycznych, kursów doskonal¹cych, a tak¿e planowa-
nie i organizowanie doskonalenia zawodowego;

5) sporz¹dzanie kalendarzowego harmonogramu przedsiê-
wziêæ dydaktycznych na ka¿dy rok szkoleniowy,
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6) prowadzenie ewidencji wyników nauczania s³uchaczy oraz
gromadzenie informacji o iloœci przeprowadzonych zajêæ
przez kadrê dydaktyczn¹;

7) organizowanie wspó³dzia³ania oraz koordynowanie pracy
zak³adów dydaktycznych z pododdzia³ami szkolnymi w za-
kresie realizacji procesu szkolenia i praktyk zawodowych
s³uchaczy;

8) nadzorowanie i kontrolowanie zaplanowanych przedsiê-
wziêæ dydaktycznych;

9) koordynowanie dzia³añ szkoleniowych komórek prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w przygotowywaniu planów
korelacji miêdzyprzedmiotowej, przedmiotowej i tematycz-
nej;

10)  organizowanie i kierowanie przebiegiem procesu dosko-
nalenia zawodowego wszystkich funkcjonariuszy i pra-
cowników Oœrodka;

11)  organizowanie i uczestniczenie w egzaminach koñcowych
oraz sporz¹dzanie protoko³ów z przeprowadzonych eg-
zaminów;

12)  opracowywanie analiz i sprawozdañ z dzia³alnoœci szko-
leniowej;

13)  prowadzenie obs³ugi ewidencyjnej s³uchaczy oraz wyda-
wanie dyplomów, œwiadectw i zaœwiadczeñ o ukoñcze-
niu szkolenia i ich duplikatów;

14)  zapewnienie prawid³owego rozliczenia s³uchaczy po za-
koñczeniu szkolenia;

15)  sporz¹dzanie harmonogramu doskonalenia uwzglêdnia-
j¹c potrzeby jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej oraz instytucji wspó³dzia³aj¹cych a tak¿e mo¿liwoœci
Oœrodka w zakresie organizacji i prowadzenia doskona-
lenia;

16)  kompletowanie dokumentacji funkcjonariuszy i pracow-
ników kierowanych na szkolenie do Oœrodka;

17) opiniowanie oraz przedstawianie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³ania zak³adu;

18) utrzymywanie wspó³pracy z oœrodkami metodycznymi
i szkoleniowymi, placówkami naukowo-badawczymi pod-
leg³ymi Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu
Edukacji Narodowej, a tak¿e z odpowiednimi instytucja-
mi zagranicznymi w celu doskonalenia warsztatu dydak-
tycznego Oœrodka;

19) organizowanie i prowadzenie ró¿nych form doradztwa
metodycznego dla kadry dydaktycznej;

20) organizowanie udzia³u Oœrodka w programach miêdzy-
narodowych w zakresie spraw realizowanych przez za-
k³ad;

21) opracowywanie narzêdzi badawczych oraz organizowa-
nie badañ na potrzeby Oœrodka i Stra¿y Granicznej;

22)  prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej w zakresie w³a-
œciwoœci zak³adu.

§ 24.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Podod-
dzia³y Szkolne nale¿y:

1) prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z pobytem s³ucha-
czy;

2) opiniowanie s³uchaczy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami;

3) wspó³praca z kadr¹ dydaktyczn¹ w celu zapewnienia pra-
wid³owego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego i utrzymania dyscypliny s³u¿bowej;

4) przedstawianie w³aœciwym komórkom organizacyjnym
Oœrodka danych w zakresie zapewnienia wy¿ywienia dla
funkcjonariuszy i psów s³u¿bowych oraz wyposa¿enia
w sprzêt szkoleniowy (tresurowy) i pielêgnacyjny;

5) organizowanie zajêæ doskonal¹cych oraz treningów;

6) inicjowanie zmian w programach nauczania poszczegól-
nych przedmiotów;

7) prowadzenie analizy postêpów s³uchaczy w nauce;

8) opiniowanie oraz przedstawianie propozycji projektów
przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci pododdzia³ów szkol-
nych;

9) organizowanie przedsiêwziêæ kulturalnych, sportowo-re-
kreacyjnych dla s³uchaczy oraz udzia³ w uroczystoœciach.

§ 25.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Prezydialny nale¿y:

1) zapewnienie obs³ugi administracyjno-biurowej i recepcyj-
nej Komendanta Oœrodka;

2) przygotowanie i zapewnienie obs³ugi, narad, odpraw, spo-
tkañ i konferencji organizowanych przez Komendanta
Oœrodka oraz ich dokumentowanie;

3) przygotowywanie i obs³uga uroczystoœci organizowanych
w Oœrodku oraz ich dokumentowanie;

4) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami terenowych
organów administracji pañstwowej, samorz¹du terytorial-
nego i organizacjami spo³ecznymi oraz z przedstawiciela-
mi œrodków masowego przekazu;

5) opracowanie i aktualizacja strony internetowej i intraneto-
wej Oœrodka;

6) prowadzenie wspó³pracy z Gabinetem Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej i Biurem Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

7) opracowywanie materia³ów informacyjnych na potrzeby
Komendanta Oœrodka;

8) koordynowanie opracowywania projektów aktów praw-
nych Komendanta Oœrodka oraz czynnoœci zwi¹zanych z ich
wdra¿aniem;

9) aktualizacja zbioru aktów prawnych i innych przepisów;

10) koordynowanie i organizowanie wspó³pracy miêdzyna-
rodowej Oœrodka oraz prowadzenie sprawozdawczoœci
dotycz¹cej tej wspó³pracy;

11) realizacja zadañ w zakresie przechowywania, ewidencjo-
nowania i obiegu dokumentów jawnych;

12)  opracowywanie rozkazów dziennych Komendanta Oœrod-
ka;

13)  koordynowanie czynnoœci zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem
dokumentów organizacyjnych (wewnêtrznych podzia³ów
zadañ i szczegó³owych zakresów obowi¹zków i upraw-
nieñ, oraz zakresów obowi¹zków) w komórkach organi-
zacyjnych Oœrodka;

14)  nadzór nad w³aœciwym funkcjonowaniem i zabezpiecze-
niem Sali Tradycji;

15) utrzymywanie bie¿¹cych kontaktów z regionalnymi oœrod-
kami masowego przekazu i inspirowanie dziennikarzy do
podejmowania tematyki z zakresu zadañ realizowanych
przez Oœrodek;

16)  informowanie prasy o dzia³alnoœci Oœrodka;

17)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do nale¿ytego wy-
korzystania publikacji prasowych w s³u¿bowej dzia³alno-
œci Oœrodka oraz zapewnienie udzielania odpowiedzi na
krytykê i interwencjê prasow¹ Oœrodka;
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18) opracowywanie publikacji przedstawiaj¹cych stanowisko
Komendanta Oœrodka.

§ 26.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Kadr nale¿y:

1) opracowanie kierunków i zasad prowadzenia polityki ka-
drowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w ramach
przydzielanych œrodków finansowych oraz przyznanych
etatów;

2) prowadzenie naboru kandydatów do s³u¿by i pracy, w tym
wystêpowanie z wnioskami o przeprowadzenie postêpo-
wañ sprawdzaj¹cych w zakresie dostêpu do informacji nie-
jawnych;

3) prowadzenie, przechowywanie i udostêpnianie, zgodnie
z przepisami, dokumentacji kadrowej dotycz¹cej przebie-
gu s³u¿by i pracy funkcjonariuszy, pracowników i s³ucha-
czy;

4) realizowanie zadañ zwi¹zanych z uzupe³nieniem rezerw
mobilizacyjnych;

5) wystêpowanie do naczelnika w³aœciwego Wydzia³u Zamiej-
scowego Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej o opiniê w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pra-
cowników w zakresie wynikaj¹cym z odrêbnych przepi-
sów;

6) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczoœci i dokonywa-
nie analiz z zakresu spraw kadrowych oraz organizacyjno-
etatowych;

7) wydawanie dokumentów s³u¿bowych w ramach przyzna-
nych uprawnieñ;

8) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postano-
wieñ oraz pisemnych zawiadomieñ w sprawach osobo-
wych i przedk³adanie ich Komendantowi Oœrodka;

9) ewidencjonowanie i nadzorowanie czynnoœci wyjaœniaj¹-
cych i postêpowañ dyscyplinarnych podjêtych w stosun-
ku do funkcjonariuszy, pracowników i s³uchaczy oraz prze-
chowywanie dokumentacji w tym zakresie;

10)  przygotowywanie dokumentów stanowi¹cych podstawê
do wydania decyzji emerytalno-rentowych;

11)  sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacj¹ pla-
nów urlopów oraz rozk³adu czasu s³u¿by i pracy,  a tak¿e
ewidencjonowanie obecnoœci funkcjonariuszy i pracow-
ników w s³u¿bie i pracy;

12) udzielanie Wydzia³owi Finansów Oœrodka informacji
w sprawach kadrowych powoduj¹cych skutki finansowe;

13)  prowadzenie spraw zwi¹zanych z okresowym opiniowa-
niem funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w Oœrodku;

14)  prowadzenie i aktualizowanie wykazu wolnych stanowisk
s³u¿bowych w Oœrodku.

§ 27.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Ochrony Informacji Niejawnych nale¿y:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony
danych osobowych, a tak¿e kontrolowanie przestrzegania
przepisów w tym zakresie;

2) przeprowadzanie zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych
postêpowañ sprawdzaj¹cych w stosunku do funkcjona-
riuszy i pracowników oraz osób ubiegaj¹cych siê o przyjê-
cie do s³u¿by albo pracy oraz przed up³ywem terminów
wa¿noœci poœwiadczeñ bezpieczeñstwa, a tak¿e w przy-

padku zaistnienia nowych okolicznoœci uzasadniaj¹cych
weryfikacjê wydanego poœwiadczenia bezpieczeñstwa;

3) prowadzenie ewidencji i wykazów zwi¹zanych z dostêpem
do informacji niejawnych;

4) przechowywanie akt zakoñczonych postêpowañ sprawdza-
j¹cych;

5) prowadzenie postêpowañ wyjaœniaj¹cych w przypadku
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
i danych osobowych;

6) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oœrodka oraz
s³uchaczy w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym
dotycz¹cych obiegu i archiwizowania materia³ów niejaw-
nych, klasyfikowania informacji niejawnych, stosowania
klauzul tajnoœci oraz procedur ich zmiany i znoszenia;

7) prowadzenie i realizacja zadañ kancelarii tajnej oraz pocz-
ty specjalnej;

8) prowadzenie archiwum zak³adowego;

9) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Oœrodka, opra-
cowanie planu ochrony oraz wydzielanie stref bezpieczeñ-
stwa i strefy administracyjnej;

10)  okreœlanie zasad i wymagañ bezpieczeñstwa dla syste-
mów i sieci teleinformatycznych, s³u¿¹cych do wytwa-
rzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywa-
nia informacji niejawnych oraz kontrolowanie ich funk-
cjonowania;

11)  analizowanie i dokonywanie ocen stanu ochrony infor-
macji niejawnych;

12)  wspó³udzia³ w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej
ochrony obiektów wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obron-
noœci;

13)  zg³aszanie rejestrów publicznych i systemów teleinfor-
matycznych wystêpuj¹cych w Oœrodku do Krajowej Ewi-
dencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Pu-
blicznych Departamentu Informatyzacji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji;

14)  przechowywanie oraz analiza oœwiadczeñ o stanie maj¹t-
kowym funkcjonariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿-
bê oraz zatrudnionych w Oœrodku, do odbierania których
w³aœciwy jest Komendant Oœrodka;

15) opracowywanie, wdra¿anie i aktualizowanie polityki bez-
pieczeñstwa przetwarzania danych osobowych w Oœrod-
ku oraz instrukcji zarz¹dzania systemami informatyczny-
mi;

16) prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych prze-
twarzanych w Oœrodku;

17) prowadzenie ewidencji osób upowa¿nionych do przetwa-
rzania danych osobowych w Oœrodku;

18) kontrolowanie zakresu przedmiotowego i podmiotowe-
go danych osobowych przetwarzanych w Oœrodku;

19) definiowanie wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa prze-
mys³owego i kontrola realizacji tych wymagañ;

20) koordynacja szkoleñ z zakresu ochrony danych osobo-
wych.

§ 28.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Finansów nale¿y:

1) planowanie dochodów i wydatków bud¿etowych w zakre-
sie okreœlonym odrêbnymi przepisami oraz kontrola ich
realizacji;

2) zapewnienie obs³ugi finansowej placówek Stra¿y Granicz-
nej, o których mowa w § 3;
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3) sporz¹dzanie analiz ekonomicznych z wykonania bud¿etu
Oœrodka;

4) prowadzenie rachunkowoœci na podstawie aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów;

5) prowadzenie rachunków bankowych oraz obs³uga kaso-
wa Oœrodka;

6) sporz¹dzanie sprawozdawczoœci finansowej w terminach
i na zasadach okreœlonych obowi¹zuj¹cymi przepisami;

7) zapewnienie prawid³owego wydatkowania œrodków bu-
d¿etowych oraz dzia³alnoœci pozabud¿etowej, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem gospodarki funduszem p³ac oraz
pozosta³ych wydatków grupy „O” – finanse;

8) regulowanie zobowi¹zañ i windykacja nale¿noœci Oœrod-
ka;

9) terminowe rozliczanie sum depozytowych, sum na zlece-
nie i pozosta³ych rozrachunków, a w szczególnoœci wie-
rzytelnoœci osób trzecich, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, urzêdów skarbowych i banków;

10) prowadzenie ewidencji w sprawach szkód i strat w ma-
j¹tku Oœrodka;

11) sprawdzanie dowodów ksiêgowych pod wzglêdem for-
malno-rachunkowym;

12) opracowywanie rocznego planu zamówieñ publicznych
oraz przygotowywanie i prowadzenie postêpowañ
o udzielenie zamówieñ publicznych;

13) naliczanie uposa¿eñ i wynagrodzeñ, sporz¹dzanie list p³ac
oraz naliczanie i wyp³acanie innych œwiadczeñ pieniê¿-
nych;

14)  ewidencjonowanie i rozliczanie druków œcis³ego zaracho-
wania z zakresu w³aœciwoœci wydzia³u;

15)  prowadzenie obs³ugi kasowej na rzecz funkcjonariuszy
i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrudnionych
w Oœrodku.

§ 29.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Techniki i Zaopatrzenia nale¿y:

1) zabezpieczenie procesu szkolenia oraz prowadzenie go-
spodarki rzeczowymi sk³adnikami maj¹tku w zakresie
gospodarki: transportowej, paliwowo-energetycznej, mun-
durowej, ¿ywnoœciowej, drukami oraz wydawnictwami
topograficznymi, materia³ami i sprzêtem techniki specjal-
nej, sprzêtem i materia³ami zakwaterowania i budownic-
twa, szkoleniowym, materia³ami biurowymi, jednorazowe-
go u¿ytku oraz zwi¹zanymi z gospodark¹ magazynow¹;

2) zapewnienie obs³ugi logistycznej placówek Stra¿y Granicz-
nej, o których mowa w § 3;

3) obs³uga administracyjna i utrzymanie nieruchomoœci po-
zostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie Oœrodka, tak¿e u¿ytko-
wanych przez inne jednostki organizacyjne Stra¿y Granicz-
nej;

4) wykonywanie zadañ inwestycyjno-remontowych;

5) zaopatrywanie innych komórek organizacyjnych Oœrodka
w œrodki materia³owo-techniczne oraz sprzêt specjalistycz-
ny;

6) prowadzenie  serwisu technicznego  sprzêtu logistyczne-
go, bêd¹cego  na wyposa¿eniu Oœrodka;

7) planowanie i realizacja zaopatrzenia Oœrodka, prowadze-
nie ewidencji i sprawozdawczoœci w tym zakresie;

8) przygotowywanie i realizowanie planu finansowego
Oœrodka w ramach w³aœciwoœci wydzia³u;

9) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci socjalno-byto-
wej w Oœrodku;

10) realizowanie zadañ zwi¹zanych z zadaniami mobilizacyj-
nymi i zapasami wojennymi;

11) wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej oraz innymi instytucjami pañstwowymi
i spo³ecznymi w zakresie w³aœciwoœci wydzia³u;

12) podejmowanie dzia³añ zapobiegaj¹cych powstawaniu
szkód w mieniu Oœrodka oraz ich terminowa likwidacja;

13) organizacja gospodarki odpadami wytwarzanymi przez
Oœrodek;

14) prowadzenie dzia³añ, zmierzaj¹cych do zapewnienia w³a-
œciwych warunków ochrony przeciwpo¿arowej oraz bez-
pieczeñstwa i higieny w s³u¿bie i pracy;

15) zaopatrywanie w pieczêcie i stemple oraz prowadzenie
zwi¹zanej z tym dokumentacji i ewidencji;

16)  realizacja prawa do lokalu mieszkalnego oraz œwiadczeñ
finansowych z tego prawa wynikaj¹cych, a w szczegól-
noœci rozpatrywanie spraw w zakresie pomocy finanso-
wej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, równowa¿nika pie-
niê¿nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
i za brak lokalu mieszkalnego oraz zwrotu kosztów do-
jazdu funkcjonariuszom pe³ni¹cym s³u¿bê w Oœrodku.

§ 30.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
£¹cznoœci i Informatyki nale¿y:

1) zabezpieczenie procesu szkolenia w zakresie ³¹cznoœci,
informatyki oraz obserwacji technicznej;

2) zapewnienie obs³ugi teleinformatycznej placówek Stra¿y
Granicznej, o których mowa w §3;

3) planowanie, organizowanie i eksploatowanie systemów
³¹cznoœci i obserwacji technicznej;

4) prowadzenie serwisu technicznego sprzêtu teleinforma-
tycznego, bêd¹cego na wyposa¿eniu Oœrodka;

5) gromadzenie, przetwarzanie i przesy³anie informacji;

6) administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeñstwem baz danych
systemów informatycznych i transmisji danych;

7) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji oraz da-
nych przekazywanych za poœrednictwem technicznych
œrodków ³¹cznoœci i informatyki;

8) projektowanie i wdra¿anie do eksploatacji pakietów pro-
gramowych, archiwizowanie baz danych oraz organizowa-
nie zabezpieczenia informacji na noœnikach – w przypadku
informacji niejawnych, w uzgodnieniu z pe³nomocnikiem
ds. ochrony informacji niejawnych Komendanta Oœrodka;

9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
dotycz¹cych korespondencji radiowej w sieciach i kierun-
kach radiowych;

10)  planowanie finansowe oraz realizowanie zaopatrzenia
w sprzêt i materia³y ³¹cznoœci, informatyki i obserwacji
technicznej;

11)  prowadzenie wymaganej ewidencji oraz nadzór nad pra-
wid³owym gospodarowaniem rzeczowymi aktywami ma-
j¹tku;

12)  wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi Policji, Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, poszczególnych ro-
dzajów Si³ Zbrojnych, a tak¿e operatorami ³¹cznoœci w za-
kresie w³aœciwoœci wydzia³u.
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§ 31.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Obiekt
szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie nale¿y:

1) organizacja szkoleñ bie¿¹cych, narad i odpraw;

2) organizacja szkoleñ doskonal¹cych, obozów kondycyjnych
oraz innych obozów zwi¹zanych z popraw¹ kondycji fizycz-
nej funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej;

3) organizowanie wypoczynku na bazie pomieszczeñ s³u¿bo-
wych niewykorzystanych w danym okresie do celów s³u¿-
bowych, dla funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej.

Rozdzia³ 6

KADRA DYDAKTYCZNA I PRACOWNICY OŒRODKA

§ 32.

1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze Oœrodka realizuje ka-
dra dydaktyczna, w sk³ad której wchodz¹ funkcjonariusze
pe³ni¹cy s³u¿bê na stanowiskach dydaktycznych, pracow-
nicy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, a tak¿e
inni funkcjonariusze i pracownicy wyznaczeni czasowo do
przeprowadzenia zajêæ dydaktycznych.

 2. Do podstawowych obowi¹zków kadry dydaktycznej nale¿y
w szczególnoœci:
1) realizowanie  procesu szkolenia zgodnie z przyjêtymi

za³o¿eniami programowo-organizacyjnymi oraz meto-
dycznymi;

2) doskonalenie wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie meto-
dyki poszczególnych przedmiotów;

3) opracowywanie œrodków i materia³ów dydaktycznych
do zajêæ teoretycznych i praktycznych;

4) analizowanie efektywnoœci procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego;

5) sta³e doskonalenie umiejêtnoœci, wiedzy zawodowej
i pedagogicznej;

6) samodzielne poszukiwanie rozwi¹zañ usprawniaj¹cych
i zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ procesu szkolenia;

7) opracowywanie i publikowanie materia³ów w zakresie
nauczania przedmiotu;

8) udzielanie pomocy s³uchaczom w nauce;
9) ocena skutecznoœci metod wychowawczych i dydaktycz-

nych.

§ 33.

Warunki w zakresie wykszta³cenia i kwalifikacji zawo-
dowych wymagane od osób na stanowiskach dydaktycznych
okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

§ 34.

 Komendant Oœrodka mo¿e powierzyæ, na podstawie
umowy zlecenia, prowadzenie wyk³adów, æwiczeñ i innych
zajêæ dydaktycznych osobom pe³ni¹cym s³u¿bê lub zatrud-
nionym w krajowych uczelniach, instytucjach i organizacjach
naukowych, organach i jednostkach organizacyjnych podle-
g³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych oraz jednostkach organizacyjnych podporz¹d-
kowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych, a tak¿e innym osobom posiadaj¹cym odpo-
wiednie wykszta³cenie lub kwalifikacje zawodowe.

Rozdzia³ 7

S£UCHACZE OŒRODKA

§ 35.

1. S³uchaczami Oœrodka s¹ funkcjonariusze oraz pracownicy
Stra¿y Granicznej, a tak¿e osoby z innych podmiotów kra-
jowych lub zagranicznych, odbywaj¹cy szkolenia w Oœrod-
ku na podstawie zakwalifikowania lub skierowania na szko-
lenie w trybie przewidzianym odrêbnymi przepisami.

 2. S³uchacze podzieleni s¹ na grupy szkoleniowe.

§ 36.

Zasady organizacji i przebieg szkolenia oraz prawa i obo-
wi¹zki s³uchaczy okreœlaj¹ „Regulamin nauki” i „Regulamin
pobytu s³uchaczy” wprowadzony przez Komendanta Oœrod-
ka.

Rozdzia³ 8

KOLEGIUM KOMENDANTA OŒRODKA
I RADA PEDAGOGICZNA OŒRODKA

§ 37.

Organami opiniodawczo-doradczymi Komendanta
Oœrodka s¹:

1) Kolegium Komendanta Oœrodka;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 38.

1. Kolegium Komendanta Oœrodka jest organem doradczym
Komendanta Oœrodka w sprawach zwi¹zanych z organi-
zacj¹ i kierowaniem Oœrodkiem.

2. Szczegó³owe zadania oraz sk³ad i zasady dzia³ania Kole-
gium Komendanta Oœrodka okreœla, w drodze decyzji Ko-
mendant Oœrodka.

§ 39.

 1. Rada Pedagogiczna Oœrodka jest kolegialnym organem
opiniodawczo-doradczym Komendanta Oœrodka, w spra-
wach zwi¹zanych z organizacj¹ i przebiegiem procesu szko-
lenia oraz warunkami jego realizacji.

2. Szczegó³owe zadania, sk³ad oraz sposób i formy dzia³ania
Rady Pedagogicznej okreœla jej regulamin, który nadaje Ko-
mendant Oœrodka.

Rozdzia³  9

ZWYCZAJE OŒRODKA

§ 40.

1. Oœrodek organizuje nastêpuj¹ce uroczystoœci:
1) inauguracjê szkolenia;
2) zakoñczenie szkolenia;
3) œlubowanie funkcjonariuszy;
4) i inne, wynikaj¹ce z kalendarza œwi¹t pañstwowych i re-

sortowych.

2. Uroczystoœci, o których mowa w ust. 1, odbywaj¹ siê na
zasadach i w trybie okreœlonym przez Komendanta Oœrod-
ka.
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ZARZ¥DZENIE NR 70

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Komendzie £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 3a pkt 3
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 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 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej z dnia 21 paŸdziernika 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie £u¿yckiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 8,
poz. 51, z 2005 r. Nr 5, poz. 28 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2,
poz. 21), zmienionym zarz¹dzeniem Nr 63 z dnia 28 sierpnia
2008 r., § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25.

1. Komendant oddzia³u do dnia 31 grudnia 2009 r. zapewnia
obs³ugê logistyczno-finansow¹:

1) Oœrodka Tresury Psów S³u¿bowych Stra¿y Granicznej
w Lubaniu;

2) Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicznej
w Lubaniu;

3) placówkom Stra¿y Granicznej w Zgorzelcu i Jeleniej
Górze.

2.  Sposób obs³ugi logistyczno-finansowej oœrodków, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt  1 i 2, okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

3. Zakres, sposób i zasady obs³ugi logistyczno-finansowej
placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, okreœl¹ porozu-
mienia zawarte pomiêdzy Komendantem oddzia³u a Ko-
mendantem Nadodrzañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
i Komendantem Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika
2009 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
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DECYZJA NR 235

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie przekazywania w sieci intranetowej Stra¿y Granicznej informacji jawnych
za poœrednictwem poczty elektronicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4  ustawy z dnia 12 paŸdziernika
o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, Nr 90,
poz. 757,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 57, poz. 390, Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120),
ustala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§ 1.

Decyzja okreœla zasady obiegu informacji jawnych w for-
mie elektronicznej przekazywanych w sieci intranetowej Stra-
¿y Granicznej, za poœrednictwem poczty elektronicznej:

§ 2.

1. Za poœrednictwem poczty elektronicznej, z zastrze¿eniem
ust. 2 i 3, mog¹ byæ przesy³ane informacje jawne bez

uszczerbku dla przepisów w sprawie obiegu i archiwizacji
dokumentów.

2. Wy³¹cznie za poœrednictwem poczty elektronicznej prze-
sy³a siê nastêpuj¹ce informacje:
1)  komunikaty dotycz¹ce zmian personalnych i zastêpstw

na stanowiskach kierowniczych w Stra¿y Granicznej;
2)  informacje o charakterze organizacyjno-porz¹dkowym

w szczególnoœci informacje o wszelkiego rodzaju uro-
czystoœciach, szkoleniach, terminach egzaminów itp.;

3)  informacje o wynikach rocznego testu sprawnoœci fi-
zycznej funkcjonariuszy;

4)  informacje dotycz¹ce aktualizacji systemu kadrowego;
5)  projekty wykazów dokumentów zakwalifikowanych jako

dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem „Bc”
do brakowania/zniszczenia;

6)  informacje dotycz¹ce wypracowanych nadgodzin przez
funkcjonariuszy oraz pracowników Stra¿y Granicznej;

7)  informacje o publikacjach opracowañ, materia³ów itp.
w sieci intranetowej;

8)  miesiêczne informacje o przeprowadzonych postêpo-
waniach wyjaœniaj¹cych i dyscyplinarnych;
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9)  projekty programów szkoleñ kwalifikowanych, szkoleñ
specjalistycznych i kursów doskonal¹cych przesy³ane do
jednostek i komórek organizacyjnych Stra¿y Granicznej
w celu analizy i uzgodnieñ;

10)  projekty robocze dokumentów jawnych (pism) przeka-
zywane w³aœciwym prze³o¿onym w celu akceptacji.

3.  Przesy³anie informacji zwi¹zanych z procesem opiniowa-
nia aktów prawnych za poœrednictwem poczty elektronicz-
nej odbywa siê z uwzglêdnieniem przepisów dotycz¹cych
opiniowania i uzgadniania aktów prawnych w Stra¿y Gra-
nicznej.

§ 3.

U¿yte w decyzji okreœlenia oznaczaj¹:

1) komórka organizacyjna – komórka organizacyjna Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) jednostka organizacyjna – Komenda G³ówna Stra¿y Gra-
nicznej, oddzia³ lub oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej,
placówka, dywizjon;

3) administrator – osoba zajmuj¹ca siê zarz¹dzaniem aplikacj¹
serwera poczty elektronicznej w szczególnoœci w zakresie
niezawodnoœci oraz poprawnoœci dzia³ania;

4) pomocnik administratora – osoba zajmuj¹ca siê obs³ug¹
u¿ytkowników koñcowych systemu poczty elektronicznej
w danej komórce organizacyjnej lub jednostce organiza-
cyjnej;

5) u¿ytkownik poczty elektronicznej – osoba, która wysy³a
informacje (nadawca) lub osoba, do której informacja jest
adresowana (adresat);

6) poczta elektroniczna – aplikacja komputerowa u¿ywana do
tworzenia, wysy³ania, odbierania i przekazywania informa-
cji jawnych tekstowych, graficznych, fonicznych i wizyjnych
przy wykorzystaniu urz¹dzeñ i oprogramowania central-
nego systemu obejmuj¹ca swoim zasiêgiem komórki or-
ganizacyjne i jednostki organizacyjne;

7) informacja – jest to treœæ jawna, o której mowa w § 2 ust. 2,
przekazywana za poœrednictwem poczty elektronicznej;

8) log – chronologiczny zapis zawieraj¹cy informacje o zda-
rzeniach i dzia³aniach systemu/aplikacji.

Rozdzia³ II

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

§ 4.

Dyrektor Biura £¹cznoœci i Informatyki Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej:

1) wyznacza administratora;

2) zapewnia w³aœciwe przygotowanie i konfiguracjê sprzêtu
komputerowego s³u¿¹cego do przekazywania informacji
w formie elektronicznej za poœrednictwem poczty elektro-
nicznej;

3) zapewnia przechowywanie logów do poczty elektronicz-
nej przez okres 1 roku.

§ 5.

1. Pomocnika administratora wyznacza:
1) w komórkach organizacyjnych – kierownik tej komórki

organizacyjnej;
2) w oddzia³ach i oœrodkach szkolenia – Naczelnik Wydzia-

³u £¹cznoœci i Informatyki;

2. W uzasadnionych przypadkach podmioty okreœlone w ust. 1
uprawnione s¹ do wyznaczania dodatkowych pomocników
administratora.

3.  Do obowi¹zków pomocnika administratora nale¿y:
1)  inicjowanie procedury za³o¿enia u¿ytkownikowi konta

w poczcie elektronicznej;
2)  udzielanie pomocy administratorowi:

a)  w odzyskiwaniu zapomnianego przez u¿ytkownika
has³a do poczty elektronicznej,

b)   w diagnozowaniu problemów zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem poczty elektronicznej;

3)  udzielanie u¿ytkownikowi pomocy przy:
a)   archiwizacji poczty elektronicznej,
b)   przenoszenia konta poczty elektronicznej na inny kom-

puter;
4)  rozwi¹zywanie podstawowych problemów zwi¹zanych

z obs³ug¹ poczty elektronicznej;
5)  dokonfigurowywanie u¿ytkownika.

4.  W celu umo¿liwienia sprawnej realizacji obowi¹zków po-
mocnika administratora, o których mowa w ust. 3, admini-
strator udziela  mu niezbêdnej pomocy.

§ 6.

1. Informacje przekazywane za poœrednictwem poczty elek-
tronicznej, powinny zawieraæ co najmniej:
1) okreœlenie jakiej sprawy informacja dotyczy w polu „Te-

mat”;
2) treœæ informacji;
3) liczbê za³¹czników;
4)  dane nadawcy informacji, umieszczane pod treœci¹

w szczególnoœci okreœlenie komórki organizacyjnej lub
jednostki organizacyjnej, stanowisko, imiê i nazwisko;

5) numer telefonu nadawcy;
6) datê wykonania informacji.

2. Treœæ informacji nale¿y redagowaæ bezpoœrednio w polu
tekstowym edytora tekstu poczty elektronicznej (e-maila).

3. Za³¹czniki powinny byæ do³¹czane tylko wtedy, gdy brak
jest mo¿liwoœci zamieszczenia treœci informacji bezpoœred-
nio w polu tekstowym.

§ 7.

1. W przypadku awarii systemu poczty elektronicznej, infor-
macje mog¹ byæ przekazywane w formie tradycyjnej (pa-
pierowej).

2. Informacje przekazywane do kierowników jednostek or-
ganizacyjnych i komórek organizacyjnych lub ich zastêp-
ców, przekazuje siê równie¿ do sekretariatów jednostek
organizacyjnych i komórek organizacyjnych, z zastrze¿e-
niem ust. 3;

3. Informacje przekazywane do komendantów placówek i dy-
wizjonów lub ich zastêpców, przekazuje siê równie¿ do
s³u¿by dy¿urnej tych placówek i dywizjonów.

§ 8.

U¿ytkownicy poczty elektronicznej zobowi¹zani s¹ do
systematycznego i bie¿¹cego odbioru poczty w ci¹gu dnia,
a przynajmniej na pocz¹tku i na koñcu dnia pracy, przegl¹da-
nia zawartoœci oraz przekazywania jej wed³ug kompetencji lub
polecenia nadawcy.
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§ 9.

U¿ytkownicy poczty elektronicznej, zobowi¹zani s¹ do bie-
¿¹cego porz¹dkowania informacji przekazywanych za poœred-
nictwem poczty elektronicznej.

§ 10.

 U¿ytkownik poczty elektronicznej w przypadku plano-
wanej nieobecnoœci jest zobowi¹zany przekierowaæ przycho-
dz¹c¹ pocztê elektroniczn¹ do osoby zastêpuj¹cej lub wspó³-
pracownika.

Rozdzia³ III
Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa

poczty elektronicznej

§ 11.

Z konta poczty elektronicznej mo¿e korzystaæ tylko u¿yt-
kownik poczty elektronicznej, któremu zosta³o ono przydzielo-
ne.

§ 12.

1.  Nie wolno udostêpniaæ konta i has³a dostêpu innym oso-
bom.

2.   W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inn¹
osobê ni¿ u¿ytkownik poczty elektronicznej, jest on zobo-
wi¹zany do natychmiastowego pisemnego powiadomie-
nia o tym fakcie pomocnika administratora.

3.  Pomocnik administratora podejmuje czynnoœci zmierzaj¹-
ce do wyjaœnienia okolicznoœci zdarzenia i powiadamia o wy-
nikach ustaleñ administratora.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
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DECYZJA NR 247

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie podzia³u zakresu obowi¹zków pomiêdzy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców

W zwi¹zku z art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz art. 3 ust. 4 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 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 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716
i Nr 98, poz. 817) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1

Decyzja okreœla zakres obowi¹zków nale¿¹cych do wy-
³¹cznej w³aœciwoœci Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej oraz zakres obowi¹zków zastêpców Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej.

§ 2

Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej:

1) kieruje Stra¿¹ Graniczn¹;

2) wykonuje zadania okreœlone ustawami, umowami miêdzy-
narodowymi i przepisami wykonawczymi do ustaw;

3) reprezentuje Stra¿ Graniczn¹ w kontaktach z organami
w³adzy, administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialne-
go, uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i se-
nackich oraz komitetów, rad, zespo³ów i komisji Rady Mi-
nistrów, wspó³pracuje z organami kontroli pañstwowej
i ochrony prawa;

4) nadzoruje doradców Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej;

5) nadzoruje bezpoœrednio nastêpuj¹ce komórki organizacyj-
ne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej:
a) Gabinet Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
b) Zarz¹d Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej,
c) Biuro Prawne,
d) Biuro Kadr i Szkolenia,
e) Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta G³ównego

Stra¿y Granicznej,

§ 13.

Zablokowanie dostêpu do konta u¿ytkownika poczty elek-
tronicznej lub usuniêcie konta przez administratora, mo¿e na-
st¹piæ w przypadku stwierdzenia:

1) u¿ycia konta niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dopusz-
czenia do niego osób nieuprawnionych;

2) naruszenia lub próby naruszenia przez u¿ytkownika poczty
elektronicznej integralnoœci i bezpieczeñstwa systemu;

3) przegl¹dania, modyfikowania i kopiowania bez zezwolenia
zasobów innego u¿ytkownika poczty elektronicznej lub za-
sobów systemowych;

4) pos³ugiwania siê fa³szywymi informacjami w celu uzyska-
nia dostêpu do zasobów systemu;

5) naruszenia przepisów o ochronie tajemnic prawnie chro-
nionych lub o ochronie praw autorskich odnosz¹cych siê do
oprogramowania eksploatowanego przez u¿ytkowników
poczty elektronicznej.

Rozdzia³ IV

Przepisy koñcowe

§ 14.

W odniesieniu do informacji w formie elektronicznej,
o których mowa w § 2 ust. 2, nie maj¹ zastosowania przepisy
w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowe-
go wykazu akt Stra¿y Granicznej.

§ 15.

Decyzja wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia pod-
pisania.



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 11             – 282 –                                                                     Poz. 71

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie og³oszonych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 11

1. Zarz¹dzenie nr Z-59 Komendanta G³ównego  Stra¿y Granicznej z dnia 7 wrzeœnia 2009 r. w sprawie sposobu pe³nienia

s³u¿by granicznej i prowadzenia dzia³añ granicznych.

2. Zarz¹dzenie nr 60 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w spra-

wie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szko-

lenia.

3. Zarz¹dzenie nr Z-61 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 18 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w spra-

wie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szko-

lenia.

f) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
g) Zespó³ Audytu Wewnêtrznego,

§ 3

Zastêpca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
p³k SG Jacek Bajger koordynuje wykonywanie zadañ Stra¿y
Granicznej w zakresie ochrony granicy pañstwowej i kontroli
ruchu granicznego, a ponadto:

1) zastêpuje Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w cza-
sie jego nieobecnoœci;

2) wykonuje obowi¹zki zastêpcy g³ównego pe³nomocnika
granicznego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktem
mianowania wydanym na podstawie odrêbnych przepi-
sów;

3) podpisuje, w zastêpstwie Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i w czasie jego nieobecnoœci, akty prawne oraz
decyzje administracyjne i pe³nomocnictwa, w zakresie
okreœlonym pisemnym upowa¿nieniem;

4) sprawuje nadzór w zakresie prawid³owego wykorzystania
funduszu operacyjnego w Stra¿y Granicznej;

5) nadzoruje bezpoœrednio nastêpuj¹ce komórki organizacyj-
ne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej:
a) Zarz¹d Graniczny,
b) Zarz¹d Operacyjno-Œledczy.

§ 4

Zastêpca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
pp³k SG Tomasz Pest koordynuje wykonywanie zadañ Stra¿y
Granicznej w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej oraz
spraw cudzoziemców, a ponadto:

1) zastêpuje Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w cza-
sie jego nieobecnoœci;

2) wykonuje obowi¹zki zastêpcy g³ównego pe³nomocnika
granicznego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktem
mianowania wydanym na podstawie odrêbnych przepisów;

3) podpisuje, w zastêpstwie Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i w czasie jego nieobecnoœci, akty prawne oraz
decyzje administracyjne i pe³nomocnictwa, w zakresie
okreœlonym pisemnym upowa¿nieniem;

4) nadzoruje bezpoœrednio nastêpuj¹ce komórki organizacyj-
ne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej:
a) Sztab Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,

b) Zarz¹d do Spraw Cudzoziemców,
c) Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej.

§ 5

Zastêpca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
p³k SG Marek Borkowski koordynuje wykonywanie zadañ
Stra¿y Granicznej w zakresie logistyki, a ponadto:

1) zastêpuje Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w cza-
sie jego nieobecnoœci;

2) wykonuje obowi¹zki zastêpcy g³ównego pe³nomocnika
granicznego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktem
mianowania wydanym na podstawie odrêbnych przepisów;

3) podpisuje, w zastêpstwie Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i w czasie jego nieobecnoœci, akty prawne oraz
decyzje administracyjne i pe³nomocnictwa, w zakresie
okreœlonym pisemnym upowa¿nieniem;

4) nadzoruje dzia³alnoœæ lotnicz¹ Stra¿y Granicznej;

5) utrzymuje sta³e kontakty z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej oraz pe³nomocnikiem do spraw zwi¹zków zawodo-
wych ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych;

6) nadzoruje bezpoœrednio nastêpuj¹ce komórki organizacyj-
ne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej:
a) Biuro £¹cznoœci i Informatyki,
b) Biuro  Techniki i Zaopatrzenia,
c) Biuro Lotnictwa Stra¿y Granicznej,
d) Biuro Finansów,
e) Zespó³ do Spraw Zamówieñ Publicznych.

§ 6

Traci moc decyzja Nr 53 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie podzia³u zakre-
su obowi¹zków pomiêdzy Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej i jego zastêpców (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 18), zmie-
niona decyzj¹ Nr 194 z dnia 14 sierpnia 2008 r. i Nr 144 z dnia 5
marca 2009 r.

§ 7

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ

pp³k SG Leszek  ELAS
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4. Zarz¹dzenie nr 62 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków

szkolenia.

7. Zarz¹dzenie nr 69 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Stra¿y Granicznej, okreœlenia ich terytorialnego zasiêgu dzia³ania, a tak¿e

okreœlenia szczegó³owego zakresu zadañ terenowych organów Stra¿y Granicznej oraz organizacji komend oddzia³ów,

placówek i dywizjonów.

10. Decyzja nr 223 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 wrzeœnia 2009 r.zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie zastê-

powania Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

11. Decyzja nr 224 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udo-

stêpnienie informacji niejawnych.

9. Decyzja nr 222 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

12. Decyzja nr 225 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 wrzeœnia 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji do

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko starszego specjalisty w Sekcji do spraw Koordynacji Miêdzynarodo-

wej Wspó³pracy Szkoleniowej, Wydzia³u Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej

Stra¿y Granicznej.

13. Decyzja nr 226 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

14. Decyzja nr 227 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 15 wrzeœnia 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji kwali-

fikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postêpowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegaj¹cych

siê o przyjêcie do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.

15. Decyzja nr 228 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. w sprawie przed³u¿enia okresu ochro-

ny informacji niejawnych.

16. Decyzja nr 229 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 wrzeœnia 2009 r. w sprawie uchylenia niektórych upo-

wa¿nieñ.

17. Decyzja nr 230 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo-

³ania Pe³nomocnika i Zastêpcy Pe³nomocnika Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do utworzenia Oœrodka Szkoleñ

Specjalistycznych Stra¿y Granicznej w Lubaniu.

18. Decyzja nr 231 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do

ustalenia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Policji do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.

19. Decyzja nr 232 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 22 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komen-

danta G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

8. Decyzja nr 221 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie

organizacji s³u¿b dy¿urnych operacyjnych i funkcjonowania systemu s³u¿b dy¿urnych operacyjnych w Stra¿y Granicznej.

5. Zarz¹dzenie nr Pf-66 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 28 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie form i metod prowadzenia czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych przez Stra¿ Graniczn¹.

6. Zarz¹dzenie nr 67 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków

szkolenia.
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27. Decyzja nr 243 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udo-

stêpnienie informacji niejawnych.

28. Decyzja nr 244 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udo-

stêpnienie informacji niejawnych.

29. Decyzja nr 245 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udo-

stêpnienie informacji niejawnych.

30. Decyzja nr 246 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie uchylenia niektórych upo-

wa¿nieñ.

31. Decyzja nr 248 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 29 wrzeœnia 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji Bada-

nia Incydentu Lotnictwa Stra¿y Granicznej.

32. Decyzja nr Z-249 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 29 wrzeœnia 2009 r. w sprawie powo³ania Grupy Opera-

cyjno-Œledczej o kryptonimie „KRONOS”.

33. Decyzja nr 250 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 29 wrzeœnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej  w czasie jego nieobecnoœci.

24. Decyzja nr 240 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

25. Decyzja nr 241 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

26. Decyzja nr 242 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

21. Decyzja nr 237 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

22. Decyzja nr 238 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

23. Decyzja nr 239 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

20. Decyzja nr 236 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.


