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DECYZJA NR 150

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 25 czerwca 2010 r.

zmienjająca 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 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 57, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, 
poz. 1540) 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) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) założeń projektów ustaw.”; 

2) w § 2: 
a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Podjęcie prac nad przygotowaniem projektu 
aktu normatywnego o podstawowym znaczeniu 
dla organizacji i funkcjonowania Straży Granicz-
nej należy poprzedzić opracowaniem wstępnych 
założeń projektu wraz z uzasadnieniem. Wstęp-
ne założenia projektu przedstawia Komendan-
towi Głównemu Straży Granicznej do zaakcep-
towania kierownik komórki przygotowującej 
projekt albo przewodniczący zespołu, o którym 
mowa w ust. 3.”, 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Opracowanie projektu aktu normatywnego, in-

nego niż wymienionego w ust. 6, może być, 
w uzasadnionych przypadkach, poprzedzone 
opracowaniem wstępnych założeń projektu wraz 
z uzasadnieniem. O konieczności opracowania 
wstępnych założeń decyduje komórka przygoto-
wująca projekt.”; 

3) w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, 2 i 4-6, 

mogą być dokonywane poprzez wymianę doku-
mentów drogą elektroniczną w sieci intranetowej 
Straży Granicznej, z wyłączeniem projektów zawie-
rających informacje niejawne. Przepis stosuje się 
odpowiednio do uzgodnień, o których mowa w § 12 
i § 14.”; 

4) w § 7: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uzgodniony pod względem merytorycznym pro-
jekt, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, komórka przygoto-
wująca projekt przekazuje do Biura Prawnego, 
celem oceny jego zgodności z obowiązującym 
prawem i zasadami techniki prawodawczej. Do 
przekazywanego projektu należy dołączyć jego 
zapis w wersji elektronicznej, w tym w formacie 
XML, zgodnie z warunkami określonymi w prze-
pisach dotyczących wymagań technicznych doku-
mentów elektronicznych zawierających akty nor-
matywne i inne akty prawne, elektronicznej formy 
dzienników urzędowych oraz środków komunika-
cji elektronicznej i informatycznych nośników 
danych.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Obowiązek przekazywania projektów w formacie 

XML dotyczy projektów aktów prawnych, które 
podlegają ogłoszeniu w dziennikach urzędo-
wych.”; 

5) § 16 otrzymuje brzmienie: 
„1. Oryginały aktów normatywnych Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, opatrzone okrągłą 
pieczęcią Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej są rejestrowane i gromadzone w Biurze Praw-
nym.

2. Jeżeli akt, o którym mowa w ust. 1, został podpi-
sany przy użyciu podpisu elektronicznego, jest on 
gromadzony w Biurze Prawnym także w postaci 
elektronicznej.
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3.   Kopie aktów, o których mowa w ust. 1, są rozsyła-
ne 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 oraz każdo-
razowo Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendan-
ta Głównego Straży Granicznej. W rozdzielniku 
uwzględnia się także każdorazowo Zespół Audytu 
Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicz-
nej oraz Sztab Komendanta Głównego Straży 
Granicznej, z wyłączeniem aktów prawnych zawie-
rających informacje niejawne dotyczące proble-
matyki czynności operacyjno-rozpoznawczych.

4. Kopie aktów, o których mowa w ust. 1, mogą być 
rozsyłane drogą elektroniczną w sieci intranetowej 
Straży Granicznej.

5. Oryginały aktów prawnych kierowników komórek 
organizacyjnych Komendy są rejestrowane w od-
rębnych rejestrach prowadzonych w komórkach 
organizacyjnych oraz gromadzone w tych jednost-
kach. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 

6) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Akty normatywne Komendanta Głównego Straży 

Granicznej ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Komendy Głównej Straży Granicznej, wydawanym 
również w formie elektronicznej, na podstawie 
przepisów o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych. Akt jest kiero-
wany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym przez 
dyrektora Biura Prawnego, na podstawie pisemne-
go upoważnienia Komendanta Głównego Straży 
Granicznej.”. 

§ 2.

Przepisy § 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym 
rozsyłania kopii aktów drogą elektroniczną w sieci intra-
netowej Straży Granicznej stosuje się od dnia wdrożenia 
„Polityki certyfikacji systemu PKI Straży Granicznej”. 

§ 3.

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

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


