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DECYZJA NR 317

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 2 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej                                                 
z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych                          

Państw Członkowskich

W związku z art. 3 ust. 4, art. 3a pkt 8 i art. 1 ust. 3 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 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, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 168, poz. 1323), mając na względzie konieczność zor-
ganizowania sieci informowania i koordynacji koniecznej 
do prowadzenia współpracy międzynarodowej, o której 
mowa w art. 1 Decyzji Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 
2005 r. ustanawiającej bezpieczną internetową sieć infor-
mowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw 
Członkowskich (Dz. U. UE L 83 z dnia 1 kwietnia 2005 r.), 
w zakresie zadań nałożonych na Straż Graniczną, ustala 
się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 89 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji 
i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej 

z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci infor-
mowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw 
Członkowskich (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 41 i Nr 9, poz. 86) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;”;

2) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. O stwierdzonym naruszeniu zasad wykorzystania 

Sieci Informacyjnej, krajowy punkt kontaktowy 
niezwłocznie powiadamia kierownika właściwej 
komórki organizacyjnej, w celu uzyskania odpo-
wiednich wyjaśnień. O stwierdzeniu naruszenia 
zasad powiadamiany jest ponadto Szef Sztabu 
Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

3) w § 7:
a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowe-
go powierza się funkcjonariuszowi albo pracow-
nikowi pełniącemu służbę lub zatrudnionemu 
w Sztabie Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej.
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2. Komendant Główny Straży Granicznej na wnio-
sek Szefa Sztabu Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej uzgodniony z Dyrektorem Biura 
Współpracy Międzynarodowej KGSG oraz Dy-
rektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych 
KGSG powierza w drodze decyzji pełnienie 
funkcji krajowego punktu kontaktowego oraz 
zwalnia z obowiązku pełnienia tej funkcji.”,

b)  w ust. 4 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:
„Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej:”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowy punkt kontaktowy przedstawia Szefowi 

Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej 
sprawozdanie z realizacji zadań oraz współpracy 
międzynarodowej zrealizowanej poprzez Sieć In-
formacyjną w terminie do:
1)  31 lipca – półroczne,
2)  31 stycznia – roczne.”;

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Treść informacji przeznaczonej do zamieszczenia 

o wykorzystaniu wiz, dokumentów granicznych 
i dokumentów podróży w związku z nielegalną 
imigracją oraz treść załącznika określonego w ust. 1 
pkt 1, użytkownik każdorazowo uzgadnia z Kierow-
nikiem Laboratorium Kryminalistycznego Straży 
Granicznej lub wyznaczoną przez niego osobą.”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Usunięcie, uzupełnienie, poprawienie lub zmiana 

informacji zamieszczonej w Sieci Informacyjnej 
przez krajowy punkt kontaktowy na polecenie Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa 
Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej 
nie podlega konsultacji, o której mowa w ust. 1.”;

7) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, mają-

cych na celu usprawnienie lub rozwój współpracy 
międzynarodowej Straży Granicznej, Szef Sztabu  
Komendanta Głównego Straży Granicznej może 
wyrazić zgodę na przyznanie dostępu do Sieci In-
formacyjnej funkcjonariuszowi lub pracownikowi 
Straży Granicznej nie spełniającemu wymogów 
określonych w ust. 1 pkt 1.”;

8) w załączniku nr 1 do decyzji w pkt II.4 ppkt 2 otrzymu-
je brzmienie:
„2. Wydruk informacji należy zarejestrować w dzienni-

ku korespondencji wchodzącej właściwej komórki 
lub jednostki organizacyjnej.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


