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ZARZ¥DZENIE NR 2

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarz¹du Zabezpieczenia Dzia³añ 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
oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216,
poz. 1367) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹dowi Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y Granicznej,
zwanemu dalej „Zarz¹dem”, nadaje siê regulamin organiza-
cyjny okreœlaj¹cy zakres jego zadañ, strukturê wewnêtrzn¹
oraz zakres obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Zarz¹du, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2.

Oœwiadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 za³¹cznika
do zarz¹dzenia, dyrektor, mianowany przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia, sk³ada w terminie 14 dni od
dnia jego wejœcia w ¿ycie.

§ 3.

1. Traci moc zarz¹dzenie nr 50 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Zarz¹du Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 46, Nr 6, poz. 61,
Nr 9, poz. 83 i Nr 12, poz. 103).

2. Decyzje, polecenia, wytyczne i upowa¿nienia, wydane na
podstawie zarz¹dzenia, o którym mowa w ust. 1, zacho-
wuj¹ moc, o ile nie s¹ sprzeczne z niniejszym zarz¹dze-
niem.

§ 4.

Przepisy zarz¹dzenia maj¹ zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2009 r.

§ 5.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

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

ZARZ¥DU ZABEZPIECZENIA DZIA£AÑ STRA¯Y GRANICZNEJ

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 2
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 9 stycznia 2009 r.

§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, powo³an¹ do zabezpieczenia prowadzo-
nych przez Stra¿ Graniczn¹ dzia³añ specjalnych, dzia³añ gra-
nicznych, zapobiegania przestêpstwom i wykroczeniom po-
zostaj¹cym we w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej.

§ 2.

Do zakresu zadañ Zarz¹du nale¿y:

1) 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,
amunicji lub materia³ów wybuchowych, na wniosek jed-
nostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej i komórek or-
ganizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

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

3) wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Granicznym Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej w zakresie dotycz¹cym zapewnie-
nia bezpieczeñstwa w miêdzynarodowej komunikacji lot-
niczej, a w szczególnoœci rejsów o podwy¿szonych stan-
dardach bezpieczeñstwa;

4) wymiana informacji z innymi komórkami organizacyjny-
mi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej na temat zagro-
¿eñ w miêdzynarodowej komunikacji lotniczej w celu pro-
wadzenia analizy ryzyka pod k¹tem bezpieczeñstwa i za-
stosowania adekwatnych œrodków ochrony w uzgodnie-
niu z Urzêdem Lotnictwa Cywilnego;

5) wspó³dzia³anie z terenowymi organami Stra¿y Granicznej
w zakresie pe³nienia s³u¿by granicznej i zabezpieczenia pro-
wadzonych dzia³añ granicznych;

6) wspó³dzia³anie z komendantami oddzia³ów Stra¿y Granicz-
nej w zakresie ochrony szlaków komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu miêdzynarodowym przed przestêpczo-
œci¹ której zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Gra-
nicznej;

7) przeciwdzia³anie zagro¿eniom terrorystycznym;

8) 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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065);

9) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzia³añ
wydzia³u zabezpieczenia i wydzia³ów odwodowych pozo-
staj¹cych w strukturze Zarz¹du;

10) zabezpieczenie dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ czynnoœci
operacyjno-rozpoznawczych, czynnoœci dochodzeniowo-
œledczych i czynnoœci podejmowanych wobec cudzoziem-
ców przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w zakresie zleconym przez jednostki organizacyjne

Stra¿y Granicznej i komórki organizacyjne Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej;

11) realizowanie czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych w za-
kresie obserwacji operacyjnej;

12) prowadzenie ewidencji wykonywanych czynnoœci, pozo-
staj¹cych we w³aœciwoœci Zarz¹du;

13) gospodarowanie funduszem operacyjnym w Zarz¹dzie;

14) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywa-
niem ustawowych zadañ przez wydzia³y zabezpieczenia
komend oddzia³ów Stra¿y Granicznej;

15) koordynowanie dzia³añ wykonywanych przez komórki,
o których mowa w pkt 14;

16) opiniowanie i tworzenie programów szkolenia oraz do-
skonalenia zawodowego funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

17) nadzór merytoryczny nad szkoleniami funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê w Zarz¹dzie oraz formu³owanie potrzeb
szkoleniowych dla funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê
w Zarz¹dzie, a po uzgodnieniu z komendantami oddzia-
³ów Stra¿y Granicznej, tak¿e dla funkcjonariuszy pe³ni¹-
cych s³u¿bê w komórkach, o których mowa w pkt 14;

18) zabezpieczenie doprowadzeñ cudzoziemców do granicy
Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy pañstwa, do które-
go zostaj¹ wydaleni oraz zapewnienie, na wniosek prze-
woŸnika, konwojów cudzoziemców którym odmówiono
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przy-
padkach okreœlonych w § 5 ust. 3 regulaminu Nr 2 Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 grud-
nia 2003 r. w sprawie pe³nienia s³u¿by przez funkcjonariu-
szy Stra¿y Granicznej doprowadzaj¹cych cudzoziemców
do pañstwa, do którego nastêpuje ich wydalenie (Dz. Urz.
KGSG Nr 10, poz. 63);

19) udzia³ w akcjach ratowniczych, na zasadach okreœlonych
odrêbnymi przepisami;

20) udzia³ w inicjatywach i przedsiêwziêciach w ramach wspó³-
pracy miêdzynarodowej Stra¿y Granicznej, pozostaj¹cych
w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

21) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji do-
tycz¹cych zadañ realizowanych przez Zarz¹d;

22) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadañ s³u¿bowych;

23) realizowanie zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, pozostaj¹cych
we w³aœciwoœci Zarz¹du;

24) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

25) administrowanie systemami teleinformatycznymi, eksplo-
atowanymi w Zarz¹dzie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹-
du;

26) opracowywanie projektów dokumentacji bezpieczeñstwa
systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji
niejawnych, eksploatowanych w Zarz¹dzie, w zakresie
w³aœciwoœci Zarz¹du.
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§ 3.

W celu w³aœciwej realizacji zadañ, o których mowa w § 2,
Zarz¹d wspó³dzia³a z:

1) w³aœciwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji;

2) w³aœciwymi jednostkami organizacyjnymi Si³ Zbrojnych;

3) Policj¹, Agencj¹ Wywiadu, Agencj¹ Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, S³u¿b¹
Wywiadu Wojskowego i S³u¿b¹ Kontrwywiadu Wojskowe-
go, ¯andarmeri¹ Wojskow¹ oraz organami administracji
celnej i innymi organami administracji rz¹dowej, prokura-
tur¹, jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz pañ-
stwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi;

4) organami i instytucjami miêdzynarodowymi oraz oficera-
mi ³¹cznikowymi innych s³u¿b we wspó³pracy z Biurem
Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej.

§ 4.

1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Kierownictwo;
2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;
3) I (pierwszy) Wydzia³ w Warszawie;
4) II (drugi) Wydzia³ w Warszawie;
5) III (trzeci) Wydzia³ w Warszawie;
6) IV (czwarty) Wydzia³ Zabezpieczenia w Warszawie;
7) V (pi¹ty) Wydzia³ w Warszawie;
8) VI (szósty) Wydzia³ Odwodowy w Warszawie;
9) VII (siódmy) Wydzia³ Odwodowy w Sanoku;
10)  VIII (ósmy) Wydzia³ Odwodowy w Augustowie.

2.  Komórki wewnêtrzne wymienione w ust. 1 pkt 9 i 10, po-
zostaj¹ na zaopatrzeniu w³aœciwego miejscowo komen-
danta oddzia³u Stra¿y Granicznej.

§ 5.

1. Obs³ugê kadrow¹ Zarz¹du wykonuj¹ funkcjonariusze wy-
znaczeni przez dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej w porozumieniu z dyrektorem
Zarz¹du.

2. Udzielenie informacji o funkcjonariuszach Zarz¹du, uzy-
skanych w zwi¹zku z prowadzeniem obs³ugi kadrowej,
o której mowa w ust. 1, wymaga zgody dyrektora Zarz¹-
du.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy udzielania informacji dyrektoro-
wi Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej.

§ 6.

1. Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpców dyrek-
tora i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor Zarz¹du jest prze³o¿onym wszystkich funkcjona-
riuszy pe³ni¹cych s³u¿bê i pracowników zatrudnionych
w Zarz¹dzie.

§ 7.

1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Zarz¹du nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du oraz zapewnienie warun-

ków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ;
2) zatwierdzanie dokumentacji przewidzianej w odrêbnych

przepisach dotycz¹cej gospodarowania funduszem ope-
racyjnym w Stra¿y Granicznej;

3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez pod-
leg³ych funkcjonariuszy i pracowników zadañ wynika-
j¹cych z zakresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

4) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej sprawozdañ i informacji z dzia³alnoœci Zarz¹du;

5) wspó³dzia³anie z kierownikami jednostek organizacyj-
nych Stra¿y Granicznej oraz kierownikami komórek or-
ganizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
w zakresie realizacji zadañ s³u¿bowych;

6) wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych zleconych przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.

2. Dyrektor Zarz¹du jest uprawniony do:
1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceñ w sprawach

zwi¹zanych z zakresem zadañ Zarz¹du;
2) realizowania czynnoœci dysponenta funduszu operacyj-

nego;
3) zg³aszania do Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-

nej inicjatyw w kwestiach bezpieczeñstwa i ochrony
granicy pañstwowej;

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

5) powo³ywania spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników zespo³ów i komisji na sta³e lub do wy-
konania poszczególnych zadañ, okreœlaj¹c zakres ich
zadañ, tryb pracy i okres dzia³ania;

6) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom,
na czas okreœlony potrzebami s³u¿by i pracy, w zakre-
sie zadañ Zarz¹du, wykonywania innych zadañ ni¿ okre-
œlone w ich zakresach obowi¹zków i uprawnieñ na zaj-
mowanych stanowiskach s³u¿bowych;

7) wyra¿ania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, zgody na brakowanie/niszczenie znajduj¹-
cych siê w Zarz¹dzie dokumentów manipulacyjnych
o krótkotrwa³ym znaczeniu praktycznym, oznaczonych
symbolem „BC”, oraz wtórników i kopii akt przekaza-
nych do archiwum, w drodze zatwierdzenia protoko³u
brakowania/niszczenia tych dokumentów;

8) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczeñ krajowych podró¿y s³u¿bowych funkcjona-

riuszy i pracowników Zarz¹du,
b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarz¹du oraz

zastêpców dyrektora Zarz¹du.

§ 8.

1. Dyrektor Zarz¹du, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada, potwierdzone czytelnym
podpisem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹z-
ków i uprawnieñ dyrektora Zarz¹du, okreœlonych w regu-
laminie organizacyjnym Zarz¹du.

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 dyrektora Zarz¹-
du. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej umieszcza na oœwiadczeniu pieczêæ swojej komór-
ki organizacyjnej.

§ 9.

Zastêpcy dyrektora Zarz¹du, w zakresie swoich upraw-
nieñ, upowa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem mery-
torycznym rozliczeñ kosztów okreœlonych w  § 7  ust. 2 pkt 8
lit. a.


