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§ 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;
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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;



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 11             – 266 –                                                                     Poz. 65

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. 


