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ZARZĄDZENIE NR 73

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony transportowanych przesyłek służbowych                                                              
oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 49 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ochrony 
transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji 
obsługi pocztowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 
Nr 7, poz. 48), zmienionym zarządzeniem nr 94 Komendan-
ta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2009 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 9 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1) przesyłki służbowe zawierające informacje niejaw-

ne oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” 
ochrania konwój złożony z co najmniej dwóch 
uzbrojonych w broń palną i posiadających poświad-
czenie bezpieczeństwa konwojentów, z których 
jeden jest dowódcą konwoju; 

2) przesyłki służbowe zawierające informacje niejaw-
ne oznaczone klauzulą „poufne”, może ochraniać 
jeden konwojent uzbrojony w broń palną i posia-
dający poświadczenie bezpieczeństwa; 

3) przesyłki służbowe zawierające informacje niejaw-
ne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” oraz przesył-
ki jawne może ochraniać jeden nieuzbrojony kon-
wojent;”; 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W sytuacji wymagającej pilnego doręczenia lub 

odebrania przesyłki służbowej albo potrzeby do-

1) 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, 
poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 2141, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, 
poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.

starczenia przesyłki służbowej ze względu na szcze-
gólne warunki służby, komendant oddziału, ośrod-
ka szkolenia, placówki lub dywizjonu Straży Gra-
nicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komen-
dy Głównej Straży Granicznej oraz naczelnik wy-
działu zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrz-
nych Straży Granicznej lub Biura Lotnictwa Straży 
Granicznej może zorganizować ochronę i obsługę, 
o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3 i 5, na terytorium 
kraju z pominięciem PS po spełnieniu następują-
cych warunków: 
1) przewóz przesyłek służbowych zawierających 

informacje niejawne oznaczone klauzulą „ściśle 
tajne” lub „tajne” dokonywany jest przez co 
najmniej dwóch uzbrojonych w broń palną funk-
cjonariuszy, posiadających poświadczenie bez-
pieczeństwa upoważniające do dostępu do in-
formacji niejawnych, o najwyższej klauzuli jaką 
posiada przesyłka, z zastrzeżeniem pkt 4; 

2) przewóz przesyłek służbowych zawierających 
informacje niejawne oznaczone klauzulą „pouf-
ne” dokonywany jest przez co najmniej jednego 
uzbrojonego w broń palną funkcjonariusza, 
posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa, 
z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) przewóz przesyłek służbowych zawierających 
informacje niejawne oznaczone klauzulą „za-
strzeżone” oraz jawnych przesyłek służbowych 
dokonywany jest przez co najmniej jednego 
funkcjonariusza lub pracownika.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS


