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ZARZ¥DZENIE NR 46

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 28 listopada 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego                                       
Komendy Głównej Straży Granicznej

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, 
Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do zarządzenia nr 23 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Gra-
nicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. 
KGSG Nr 4, poz. 23 i z 2010 r. Nr 2, poz. 10), zmienionego 
zarządzeniem nr 18 z dnia 26 lutego 2010 r., nr 36 z dnia 
21 maja 2010 r. i nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1: 
a)  w pkt 1 po lit. l średnik zastępuje się przecinkiem 

i dodaje sie lit. ł w brzmieniu: 
„ł) pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania 

uzyskiwanych od przewoźników lotniczych wy-
konujących loty międzynarodowe, informacji 
dotyczących pasażerów znajdujących się na 
pokładzie statku powietrznego, który będzie 
lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(API);”, 

b)  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 
„4) prowadzenia wykazu przejść granicznych pla-

nowanych do tymczasowego przywrócenia 
kontroli granicznej, o którym mowa w art. 17aa 
ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz 
z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280); 

5) rozpatrywania wniosków zarządzającego lotni-
skiem o udzielenie zgody, o której mowa 
w art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. 
– Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, 
poz. 696, z późn. zm.), na udostępnienie lotni-
ska nieposiadającego lotniczego przejścia 
granicznego do wykonywania międzynarodo-
wych lotów niehandlowych.”; 

2) w § 2: 
a)  uchyla się pkt 8, 
b)  pkt 9 i 10 otrzymuje brzmienie: 

„9) przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordyno-
wanie wykonywania czynności zleconych przez 
właściwe organy państwowe; 

10)  dokonywanie wpisów danych dotyczących osób 
i przedmiotów do Systemu Informacyjnego 
Schengen, ich aktualizowanie i usuwanie;”, 

c)  po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) opracowanie Komendantowi Głównemu 

Straży Granicznej informacji, o których mo-
wa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367);”, 

d)  pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16) organizowanie i nadzorowanie wykonywania 

zadań związanych z występowaniem użytkow-
nika instytucjonalnego do centralnego organu 
technicznego Krajowego Systemu Informa-
tycznego o nadanie, zmianę lub cofnięcie 
użytkownikom indywidualnym uprawnień do 
dostępu do Krajowego Systemu Informatycz-
nego;”, 

e)  po pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 20 w brzmieniu: 
„20) udział w planowaniu budżetu zadaniowego 

oraz gromadzenie, monitorowanie, prowa-
dzenie sprawozdawczości i dokonywanie 
oceny realizacji budżetu w układzie zadanio-
wym, w zakresie merytorycznym Zarządu.”; 

3) w § 5 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 
„6a) działanie w imieniu Komendanta Głównego Stra-

ży Granicznej, zgodnie z udzielonym przez niego 
imiennym upoważnieniem;”. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


