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DECYZJA NR 45

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 3 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

 § 1.

W decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywa-
nia, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży 
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 4 i Nr 4, poz. 23 oraz 
z 2007 r. Nr 11, poz. 100), zmienionej decyzją nr 150 z dnia 
25 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Inicjatywa wydania, zmiany lub uchylenia aktu 
normatywnego oraz przygotowanie projektu 
należy do właściwej merytorycznie, ze względu 
na przedmiot regulacji, komórki organizacyjnej 
Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej 
dalej „komórką przygotowującą projekt”, albo 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne 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, 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, 
poz. 1578.

oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicz-
nej. Komórkę przygotowującą projekt może 
wskazać Komendant Główny Straży Granicznej. 

2. Rozpoczęcie prac nad projektem aktu norma-
tywnego, w tym wydanie polecenia opraco-
wania projektu aktu normatywnego komórka 
przygotowująca projekt dokumentuje w formie 
pisemnej, w szczególności poprzez wskazanie 
daty rozpoczęcia prac lub wydania polecenia.”,

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku trudności z ustaleniem komórki 
organizacyjnej Komendy właściwej do wyda-
nia, zmiany lub uchylenia aktu normatywnego, 
spowodowanych w szczególności zmianami 
organizacyjnymi mającymi wpływ na zakres 
właściwości lub określeniem nowych zadań 
Straży Granicznej, Komendant Główny Straży 
Granicznej wskazuje komórkę organizacyjną 
Komendy właściwą merytorycznie do przygoto-
wania projektu aktu normatywnego.”;

2) w § 6:
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku powstania rozbieżności komórka 
przygotowująca projekt podejmuje działania 
zmierzające do ich usunięcia w porozumieniu 
z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz 
innymi podmiotami, które zgłosiły uwagi.”,
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b)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku nieuwzględnienia uwag zgłoszo-
nych przez organizację związkową funkcjonariu-
szy albo pracowników, komórka przygotowująca 
projekt informuje pisemnie o przyczynach nie-
uwzględnienia tych uwag właściwą organizację 
związkową.”;

3) w § 7:
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórka przygotowująca projekt, przekazując 
projekt do Biura Prawnego, informuje, z którymi 
komórkami organizacyjnymi lub innymi pod-
miotami projekt był uzgadniany, oraz przekazuje 
kopie lub skany wszystkich zgłoszonych w toku 
uzgodnień uwag, a w przypadku nieuzgodnienia 
stanowisk merytorycznych także tabelaryczne 
zestawienie nieuwzględnionych uwag. Wzór 
tabeli określa załącznik nr 2 do decyzji.”,

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Skany zgłoszonych uwag oraz tabelaryczne 
zestawienie nieuwzględnionych uwag mogą 
być przesyłane drogą elektroniczną na adres 
intranetowy lub internetowy sekretariatu Biura 
Prawnego.”,

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O uwzględnieniu lub odrzuceniu nieuwzględnio-
nych uwag rozstrzyga Biuro Prawne, kierując się 
koniecznością zapewnienia zgodności opraco-
wywanych projektów z obowiązującym syste-
mem prawnym. W przypadku powstania trud-
nych do rozwiązania sporów merytorycznych, 
dyrektor Biura Prawnego przedkłada sprawę 
do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, podpisuje 
imieniem i nazwiskiem osoba opiniująca projekt 
w Biurze Prawnym, a także parafuje dyrektor 
Biura Prawnego lub jego zastępca „za zgodność 
pod względem prawnym i redakcyjnym” oraz 
kierownik komórki przygotowującej projekt lub 
jego zastępca za zgodność pod względem mery-
torycznym, podając jednocześnie daty dokonania 
tych czynności.”;

5) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Biuro Prawne przekazując projekt uzgodniony 
wewnątrzresortowo do Departamentu Prawnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przesyła projekt jednocześnie do wiadomości 
właściwej organizacji związkowej, z którą był on 
uzgadniany w trybie § 4 ust. 6.”;

6) w § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Komórki organizacyjne Komendy, które zgłosiły 
uwagi do projektów, o których mowa w ust. 1, 
zapewniają udział swoich przedstawicieli w kon-
ferencjach uzgodnieniowych oraz spotkaniach 
dotyczących tych projektów.”;

7) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopie aktów, o których mowa w ust. 1, są rozsyłane 
przez komórkę przygotowującą projekt zgodnie 
z opracowanym przez nią rozdzielnikiem. W roz-
dzielniku uwzględnia się jednostki organizacyjne 
Straży Granicznej i komórki organizacyjne Komen-
dy, których dotyczy akt normatywny. W rozdzielniku 
uwzględnia się także każdorazowo Inspektorat 
Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży 
Granicznej, z wyłączeniem aktów prawnych doty-
czących organizacji wchodzących w skład Straży 
Granicznej komend oddziałów, placówek, dywi-
zjonów oraz ośrodków szkolenia, a także Zespół 
Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży 
Granicznej oraz Sztab Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, z wyłączeniem aktów prawnych 
zawierających informacje niejawne dotyczące pro-
blematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych 
oraz aktów prawnych dotyczących organizacji 
wchodzących w skład Straży Granicznej komend 
oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków 
szkolenia.”;

8) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

9) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia 
podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS


