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ZARZ¥DZENIE NR 8

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 6 lutego 2009 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 8
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 6 lutego 2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GABINETU KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y 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
oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216,
poz. 1367) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Gabinetowi Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
zwanemu dalej „Gabinetem”, nadaje siê regulamin organiza-
cyjny okreœlaj¹cy zakres jego zadañ, strukturê wewnêtrzn¹
oraz zakres obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Gabinetu, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2.

Oœwiadczenie, o którym mowa w § 6 regulaminu orga-
nizacyjnego, dyrektor Gabinetu, mianowany na stanowisko

przed dniem wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia, sk³ada w terminie
14 dni od dnia wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia.

§ 3.

1. Traci moc zarz¹dzenie Nr 70 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Gabinetu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 69 z póŸn. zm.).

2. Decyzje, polecenia, wytyczne i upowa¿nienia wydane na
podstawie zarz¹dzenia okreœlonego w ust. 1 zachowuj¹
moc, o ile nie s¹ sprzeczne z niniejszym zarz¹dzeniem.

§ 4.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§ 1.

Gabinet jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej powo³an¹ do obs³ugi biurowej oraz kance-
laryjnej Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego za-
stêpców, utrzymywania i rozwijania komunikacji spo³ecznej
Stra¿y Granicznej, a tak¿e wykonywania zadañ zleconych przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców.

§ 2.

Do zakresu dzia³ania Gabinetu w szczególnoœci nale¿y:

1) obs³uga administracyjno-biurowa, kancelaryjna i recepcyj-
na Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêp-
ców;

2) wspieranie decyzyjne Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej i jego zastêpców w zakresie realizacji zadañ Stra¿y
Granicznej;

3) obs³uga biurowa i kancelaryjna Zespo³u Stanowisk Samo-
dzielnych Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej;

4) obs³uga kancelaryjna Centrum Koordynacji Dzia³añ Stra¿y
Granicznej, Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej, Biura Wspó³pracy Miêdzy-
narodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biura
Analiz Strategicznych Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej oraz Zespo³u Audytu Wewnêtrznego Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej;

5) obs³uga organizacyjna podró¿y s³u¿bowych Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców oraz dele-
gacji zagranicznych przyjmowanych przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców;

6) sporz¹dzanie materia³ów zbiorczych, analiz, stanowisk
i ocen przeznaczonych dla Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, jego zastêpców oraz podmiotów zewnêtrznych
w zakresie dzia³ania Gabinetu;

7) utrzymywanie, z upowa¿nienia lub na polecenie Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców, kon-
taktów z organami i urzêdami administracji rz¹dowej, or-
ganami samorz¹du terytorialnego, organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz s³u¿bami prasowymi innych instytucji krajo-
wych i zagranicznych;

8) zapewnienie w³aœciwego obiegu dokumentów jawnych
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej adresowanych na
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêp-
ców;

9) koordynowanie, na polecenie Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej i jego zastêpców, obiegu materia³ów infor-
macyjnych, stanowisk i ocen, uzyskiwanych z poszczegól-
nych komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej, przeznaczonych dla Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i jego zastêpców, naczelnych i centralnych or-
ganów administracji rz¹dowej, Sejmu i Senatu oraz Pre-
zydenta RP;
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10)  koordynacja obs³ugi oraz organizowanie odpraw, narad,
spotkañ i konferencji z udzia³em Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej lub jego zastêpców;

11) opiniowanie w zakresie w³aœciwoœci Gabinetu projektów
aktów prawnych i innych dokumentów;

12) koordynacja oraz prowadzenie harmonogramu wykorzy-
stania Oœrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Stra¿y Gra-
nicznej w Œwidrze znajduj¹cego siê w strukturze organi-
zacyjnej Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

13)  koordynacja oraz prowadzenie harmonogramu wykorzy-
stania wystêpów Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Gra-
nicznej znajduj¹cej siê w strukturze organizacyjnej Kar-
packiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

14)  zapewnianie kontaktów z osobami reprezentuj¹cymi œrod-
ki masowego przekazu Komendantowi G³ównemu Stra-
¿y Granicznej i jego zastêpcom oraz kierownikom komó-
rek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej;

15) informowanie dziennikarzy o dzia³alnoœci, programach,
kierunkach i wynikach pracy Stra¿y Granicznej oraz upo-
wszechnianie w krêgach opiniotwórczych informacji na
temat Stra¿y Granicznej;

16) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej we wspó³-
pracy z w³aœciwymi komórkami organizacyjnymi Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz jednostkami organi-
zacyjnymi Stra¿y Granicznej;

17)  prowadzenie strony internetowej Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej w zakresie powierzonym Gabinetowi oraz
strony intranetowej Gabinetu;

18) planowanie i koordynacja zakupów materia³ów promo-
cyjnych i upominków dla potrzeb Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej, jego zastêpców oraz osób ich re-
prezentuj¹cych na podstawie stosownego upowa¿nienia;

19) organizowanie imprez okolicznoœciowych i akcji promu-
j¹cych Stra¿ Graniczn¹;

20) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej,
fotograficznej oraz materia³ów filmowych dotycz¹cych
istotnych zdarzeñ z dzia³alnoœci Stra¿y Granicznej;

21) redagowanie pisma wewnêtrznego Stra¿y Granicznej i in-
nych wydawnictw nieperiodycznych;

22)  koordynowanie obiegu informacji w zakresie niezbêdnym
dla realizacji zadañ Gabinetu oraz rozpowszechnianie ma-
teria³ów informacyjnych wynikaj¹cych z realizacji polity-
ki komunikacji spo³ecznej Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej i jego zastêpców;

23) realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej w zakresie w³a-
œciwoœci Gabinetu;

24) prowadzenie rejestru korzyœci maj¹tkowych Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców;

25) zapewnienie wsparcia s³u¿bie duszpasterskiej w zakresie
w³aœciwoœci Gabinetu w zwi¹zku z organizacj¹ przedsiê-
wziêæ o charakterze religijnym z udzia³em funkcjonariu-
szy, pracowników Stra¿y Granicznej i ich rodzin, a tak¿e
emerytów i rencistów polskich formacji granicznych;

26) przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla Gabinetu
oraz zapewnienie im ochrony;

27) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych i ochronie danych osobowych.

§ 3.

W sk³ad Gabinetu wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ Ogólny;

4) Wydzia³ Organizacyjny;

5) Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej;

6) Zespó³ Wsparcia Procesów Decyzyjnych Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 4.

1. Gabinetem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpcy dyrek-
tora i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrudnionych w Ga-
binecie.

§ 5.

1.  Do zakresu obowi¹zków dyrektora Gabinetu w szczegól-
noœci nale¿y:
1) kierowanie Gabinetem;
2) organizowanie pracy Gabinetu oraz zapewnianie warun-

ków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ;
3) nadzorowanie i kontrola wykonywanych przez podle-

g³ych funkcjonariuszy i pracowników zadañ wynikaj¹-
cych z zakresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

4) prowadzenie polityki kadrowej w Gabinecie, w tym oce-
nianie przydatnoœci kandydatów do s³u¿by lub pracy
w Gabinecie oraz osób ju¿ zatrudnionych;

5) wspó³dzia³anie z kierownikami komórek organizacyj-
nych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostek
organizacyjnych Stra¿y Granicznej w zakresie realizacji
zadañ Gabinetu;

6) organizowanie i koordynowanie, w zakresie okreœlonym
przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego
zastêpców, dzia³añ komórek organizacyjnych Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostek organizacyjnych
Stra¿y Granicznej;

7) utrzymywanie kontaktów s³u¿bowych z przedstawicie-
lami administracji publicznej i instytucji pañstwowych
oraz s³u¿b i instytucji zagranicznych w zakresie niezbêd-
nym dla realizacji zadañ Gabinetu;

8) reprezentowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej i jego zastêpców na mocy stosownego upowa¿-
nienia, w kontaktach z organami administracji publicz-
nej i instytucji pañstwowych, samorz¹du terytorialne-
go oraz organizacjami pozarz¹dowymi;

9) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem strony inter-
netowej i intranetowej oraz Biuletynu Informacji Publicz-
nej na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach;

10) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych
zapewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych;

11) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców.

2.  Dyrektor Gabinetu jest uprawniony do:
1) kierowania wybranej korespondencji adresowanej na

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do w³aœci-
wych zastêpców Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, kierowników komórek organizacyjnych Komen
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dy G³ównej Stra¿y Granicznej lub kierowników jednostek
organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

2) prowadzenia korespondencji z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie dzia³alnoœci Gabinetu;

3) wydawania decyzji, wytycznych i poleceñ w sprawach
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Gabinetu;

4) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom lub pracownikom,
na czas okreœlony potrzebami s³u¿by (pracy), wynikaj¹-
cymi z zakresu zadañ Gabinetu, wykonywania zadañ
innych ni¿ okreœlone w zakresach obowi¹zków i upraw-
nieñ;

5) wydawaniu upowa¿nieñ na piœmie podleg³ym funkcjo-
nariuszom i pracownikom do realizacji okreœlonych
w upowa¿nieniu zadañ i podejmowania decyzji w jego
imieniu;

6) powo³ywania spoœród podleg³ych funkcjonariuszy i pra-
cowników sta³ych lub doraŸnych grup roboczych i ze-
spo³ów do wykonywania okreœlonych zadañ;

7) zatwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a)  rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bo-

wych funkcjonariuszy i pracowników Gabinetu,
b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Gabinetu

oraz zastêpcy dyrektora Gabinetu,
c)  wydatków reprezentacyjnych Komendanta G³ówne-

go Stra¿y Granicznej i jego zastêpców w zakresie
zadañ realizowanych przez Gabinet Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej;

8) wyra¿ania zgody na brakowanie znajduj¹cych siê w Ga-
binecie dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwa³ym

znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbolem „BC”
oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum,
w drodze zatwierdzania protoko³u brakowania tych do-
kumentów;

9) udostêpniania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, danych osobowych podmiotom upraw-
nionym do ich otrzymania w zwi¹zku z realizacj¹ przez
nich zadañ s³u¿bowych na zasadach okreœlonych odrêb-
nymi przepisami.

§ 6.

1. Dyrektor Gabinetu, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada potwierdzone czytelnym
podpisem pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora Gabinetu, okreœlonych w regulami-
nie organizacyjnym Gabinetu.

2. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej, w celu w³¹czenia do akt osobowych dyrektora Gabi-
netu. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej umieszcza na oœwiadczeniu pieczêæ swojej komórki
organizacyjnej.

§ 7.

Zastêpca Dyrektora w zakresie swoich uprawnieñ jest
upowa¿niony do potwierdzania pod wzglêdem merytorycz-
nym rozliczeñ kosztów okreœlonych w § 5 ust. 2 pkt 7 lit. a.

9

ZARZ¥DZENIE NR 12

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 17 lutego 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Stra¿y Granicznej
„Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Stra¿y Granicznej”*

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y 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 oraz z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227,
poz. 1505) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 45 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania w Stra¿y Granicznej „Instruk-
cji Operacyjnej Lotnictwa Stra¿y Granicznej”, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) w dziale A – zasady ogólne:
a) strona tytu³owa i strona zatwierdzeñ otrzymuje brzmie-

nie okreœlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

b) karta zatwierdzeñ otrzymuje brzmienie okreœlone w za-
³¹czniku nr 2 do niniejszego zarz¹dzenia,

c) spis treœci otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku
nr 3 do niniejszego zarz¹dzenia,

d) w podrozdziale 00-01-00 strona 11 i 12 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 4 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

e)  w podrozdziale 00-02-00 strona 5-14 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 5 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

f)  podrozdzia³y 01-01-00 – 01-03-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 6 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

g) podrozdzia³ 01-05-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 7 do niniejszego zarz¹dzenia,

h) podrozdzia³ 02-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 8 do niniejszego zarz¹dzenia,

i)  podrozdzia³y 02-03-00 – 02-05-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 9 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

j)  podrozdzia³y 03-01-00 – 03-03-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 10 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

k) podrozdzia³ 03-06-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 11 do niniejszego zarz¹dzenia,

l)  w podrozdziale 03-07-00 strona 1 i 2 otrzymuje brzmie-

*„Instrukcja Operacyjna Lotnictwa Stra¿y Granicznej”, stanowi¹ca za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 12 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
    z dnia 17 lutego 2009 r. znajduje siê do wgl¹du w Kancelarii Jawnej Biura Prawnego KGSG.
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nie okreœlone w za³¹czniku nr 12 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

m) w podrozdziale 03-09-00 strona 1 i 2 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 13 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

n) podrozdzia³ 03-11-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 14 do niniejszego zarz¹dzenia,

o) podrozdzia³y 04-01-00 – 04-03-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 15 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

p) podrozdzia³ 05-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 16 do niniejszego zarz¹dzenia,

q) w podrozdziale 05-02-00 strona 1 i 2 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 17 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

r)  podrozdzia³y 05-04-00 – 05-08-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 18 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

s) podrozdzia³ 07-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 19 do niniejszego zarz¹dzenia,

t)  podrozdzia³ 08-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone w
za³¹czniku nr 20 do niniejszego zarz¹dzenia,

u) w podrozdziale 08-02-00 strona 1 i 2 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 21 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

w)  w podrozdziale 08-03-00 strona 1, 2, 5, 6, 9 i 10 otrzymu-
je brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 22 do niniejsze-
go zarz¹dzenia,

x) podrozdzia³y 08-06-00 – 08-08-00 otrzymuje brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 23 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

y) podrozdzia³y 09-01-00 – 09-02-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 24 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

z) podrozdzia³ 10-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 25 do niniejszego zarz¹dzenia,

za) podrozdzia³ 11-01-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 26 do niniejszego zarz¹dzenia,

zb) w podrozdziale 12-01-00 strona 1-4 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 27 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

zc) w podrozdziale 14-01-00 strona 1-6 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 28 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

zd) w podrozdziale 14-02-00 strona 1-6 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 29 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

ze) podrozdzia³ 14-03-00 otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 30 do niniejszego zarz¹dzenia,

zf) podrozdzia³y 14-06-00 – 14-07-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 31 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

zg) podrozdzia³y 14-10-00 – 14-11-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 32 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

zh) podrozdzia³y 15-01-00 – 15-02-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 33 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

zi) podrozdzia³y 15-07-00 – 15-16-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 34 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

zj) podrozdzia³y 15-23-00 – 15-26-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 35 do niniejszego zarz¹dze-
nia;

2) w dziale D – instrukcja szkolenia personelu:
a) karta zatwierdzeñ otrzymuje brzmienie okreœlone w za-

³¹czniku nr 36 do niniejszego zarz¹dzenia,
b) spis treœci otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku

nr 37 do niniejszego zarz¹dzenia,
c) podrozdzia³ 01-05-00 otrzymuje brzmienie okreœlone

w za³¹czniku nr 38 do niniejszego zarz¹dzenia,
d) podrozdzia³y 02-01-00 – 02-02-00 otrzymuj¹ brzmienie

okreœlone w za³¹czniku nr 39 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

e) podrozdzia³y 02-05-00 – 02-08-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 40 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

f) podrozdzia³y 03-00-00 – 03-01-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 41 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

g) w podrozdziale 03-02-00 strona 1-2 otrzymuje brzmie-
nie okreœlone w za³¹czniku nr 42 do niniejszego zarz¹-
dzenia,

h) podrozdzia³y 03-03-00 – 03-04-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 43 do niniejszego zarz¹dze-
nia,

i) podrozdzia³y 03-06-00 – 03-08-00 otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹czniku nr 44 do niniejszego zarz¹dze-
nia.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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ZARZ¥DZENIE NR 13

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy
pañstwowej i kontroli ruchu granicznego

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218,

z 2007 r. Nr 57, poz. 390, 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) zarz¹dza siê, co na-
stêpuje:
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§ 1.

W zarz¹dzeniu Nr 22 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i try-
bu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochro-
ny granicy pañstwowej i kontroli ruchu granicznego (Dz. Urz.
KGSG Nr 4, poz. 21, z 2006 r. Nr 10, poz. 90 oraz z 2007 r. Nr 8,
poz. 78), zmienionym zarz¹dzeniami Nr 22 z dnia 19 marca
2008 r., Nr 36 z dnia 21 maja 2008 r. oraz Nr 96 z dnia 31 grud-
nia 2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 7 kropkê zastêpuje siê œrednikiem
i dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
„8) Centralnej Bazie Danych Stra¿y Granicznej, zwanej da-

lej „CBD SG”.”;

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
   „§ 2. 1. Elementem SEI s¹ zasoby centralne w Komendzie

G³ównej Stra¿y Granicznej archiwum SEI.
   2. Elementem ZSE II jest Centralne Archiwum Odpra-

wy w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej.
   3. Elementami ROL s¹ bazy danych ROL w komen-

dach oddzia³ów Stra¿y Granicznej, które mog¹ byæ
tworzone na podstawie decyzji w³aœciwego komen-
danta oddzia³u Stra¿y Granicznej.

   4. Elementami ZSE 4 s¹:
1)  Ewidencja Zleceñ w Komendzie G³ównej Stra¿y

Granicznej;
2) Centralne Archiwum Odprawy i Legitymowania

w Komendzie G³ównej  Stra¿y Granicznej.
   5. ZSE 4 korzysta z baz danych:

1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
(w zakresie udostêpnionym Stra¿y Granicznej
i przechowywanego na kopii lokalnej - OPIS);

2) Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych
Paszportów;

3) Systemu Informacyjnego Schengen.
   6. Elementem CBD SG jest modu³ Areszty i Oœrodki

Strze¿one.”;

3) tytu³ rozdzia³u III otrzymuje brzmienie:
„Przetwarzanie informacji w ZSE II”;

4) w § 7 uchyla siê pkt 4;

5) w § 9 uchyla siê ust. 2 i 3;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Informacja o towarach, o których mowa w § 7 pkt 3,

obejmuje:
1) rodzaj;
2) iloœæ i jednostkê miary.”;

7) uchyla siê § 11;

8) uchyla siê § 15;

9) § 19e otrzymuje brzmienie:
 „§ 19e. ZSE 4 zawiera informacje dotycz¹ce:

1) osób, które zosta³y poddane szczegó³owej od-
prawie, okreœlonej w rozporz¹dzeniu (WE)
Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r., ustanawiaj¹cym wspól-
notowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw
osób przez granice (kodeks graniczny Schen-
gen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006), zwanym
dalej „kodeksem granicznym Schengen”;

2) dokumentów osób, które zosta³y poddane od-
prawie minimalnej, okreœlonej w kodeksie gra-
nicznym Schengen;

3) odprawionych pojazdów;
4) wyrobów alkoholowych, tytoniowych i paliw

p³ynnych wwo¿onych na obszar celny Wspól-
noty Europejskiej w ruchu towarowym;

5)  broni;
6) banknotów;
7) czynnoœci zleconych przez uprawnione organy.”;

10) w § 19f:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informacje okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 1 i 4;”,
b) po ust. 7 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê

ust. 8 i 9 w brzmieniu:
   „8. Informacja o czynnoœciach, o których mowa w § 19e

ust. 1 pkt 7, obejmuje:
1) dane osobowe;
2) kod organu zlecaj¹cego czynnoœæ;
3) kod czynnoœci zleconej;
4) kod typu czynnoœci zleconej.

   9. Dyrektor Zarz¹du Granicznego Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej ustala tabele kodów, o których
mowa w ust. 8 pkt 2-4.”;

11) § 19h otrzymuje brzmienie:
„§ 19h.  1. Informacje o których mowa w § 19e:

1) ust. 1-6 s¹ wprowadzane w ZSE 4 przez upraw-
nionych funkcjonariuszy, korzystaj¹cych z ter-
minali komputerowych lub przenoœnych urz¹-
dzeñ elektronicznych oraz czytników doku-
mentów, maj¹cych dostêp do sieci wewnêtrz-
nej Stra¿y Granicznej;

2) ust. 7 s¹ wprowadzane przez Zarz¹d Granicz-
ny Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

 2.  Dyrektor Zarz¹du Granicznego Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej ustala szczegó³owy spo-
sób wprowadzania informacji w ZSE 4.”;

12) po rozdziale IVd dodaje siê rozdzia³ IVe w brzmieniu:

„Rozdzia³ IVe

Gromadzenie i przetwarzanie informacji w CBD SG

§ 19t.

   CBD SG zawiera informacje uzyskane przez funkcjo-
nariuszy Stra¿y Granicznej w trakcie wykonywania czynno-
œci zwi¹zanych z umieszczaniem i pobytem cudzoziemców
w oœrodkach strze¿onych oraz stosowaniem wobec nich aresz-
tu w celu wydalenia, na podstawie:

1) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33),

2) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818
oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234,
poz. 1570).

§ 19u.

  Informacje dotycz¹ce osób, o których mowa w § 19t,
obejmuj¹:

1) imiê (imiona);



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 2               – 31 –      Poz. 10 i 11

2) nazwisko (nazwiska);

3) nazwisko rodowe;

4) nazwiska poprzednie;

5) datê urodzenia;

6)  miejsce i kraj urodzenia;

7) imiê ojca;

8) imiê matki;

9) obywatelstwo (obywatelstwa);

10) p³eæ;

11) stan zdrowia;

12) orzeczenia wydane w postêpowaniu s¹dowym lub admi-
nistracyjnym.”;

13)  w § 21:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Biura £¹cznoœci i Informatyki Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, w porozumieniu z Dyrek-
torem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz Dyrektorem Za-
rz¹du Granicznego Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej, zapewnia utrzymanie SEI, ZSE II oraz przy-
stosowanie i utrzymanie ZSE 4, CBD SG, zgodnie
z wymogami okreœlonymi w odrêbnych przepisach
dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych oraz
ochrony danych osobowych.”;

b)  ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„3. Dyrektor Biura £¹cznoœci i Informatyki Komendy

G³ównej Stra¿y Granicznej, jako administrator sys-
temu, odpowiada za prawid³owe funkcjonowanie SEI,
ZSE II,  ZSE 4, CBD SG, w zakresie sprzêtu i oprogra-
mowania.

4. Dyrektor Zarz¹du Granicznego Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, jako administrator merytoryczny
systemów ZSE 4 i CBD SG, odpowiada za aktualiza-
cjê s³owników, zarz¹dzanie u¿ytkownikami oraz przy-
dzielanie profili w tych systemach. Zmiany w s³ow-
nikach dokonywane s¹ na podstawie pisemnych
wniosków sk³adanych przez dyrektorów komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej w zakresie w³aœciwoœci merytorycznej.”.

§ 2.

    W zarz¹dzeniu Nr 96 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniaj¹cym zarz¹dze-
nie w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania
informacji z zakresu ochrony granicy pañstwowej i kontroli
ruchu granicznego w § 1 uchyla siê pkt 1.

§ 3.

   Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2009 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 29

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej
oraz terminu rozpoczêcia szkolenia podstawowego w oœrodku szkolenia Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y 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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521,
Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505) usta-
la siê, co nastêpuje:

§ 1.

Ustalam termin przyjêæ kandydatów do s³u¿by w Stra¿y
Granicznej na dzieñ 12 lutego 2009 r.

§ 2.

1.  Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o którym
mowa w § 1, rozpoczn¹ szkolenie podstawowe w dniu
23 lutego 2009 r. w Centralnym Oœrodku Szkolenia Stra¿y
Granicznej.

1. Ustalam limit przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej w ter-
minie, o którym mowa w § 1, do 40 osób.

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej dokona rozdzia³u limitu, o którym mowa w
ust. 1, z podzia³em na poszczególne jednostki organizacyj-
ne Stra¿y Granicznej.

§ 4.

Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe
w terminie, o którym mowa w § 2, stawi¹ siê do Centralnego
Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w przeddzieñ rozpoczê-
cia szkolenia do godz. 24°°.

§ 5.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 30

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 5 lutego 2009 r.

zmieniaj¹ca decyzjê Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w sprawie wyznaczenia terminu i limitu
przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej oraz terminu rozpoczêcia szkolenia podstawowego

w oœrodkach szkolenia Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y 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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521,
Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505) usta-
la siê, co nastêpuje:

    § 1.

W decyzji nr 21 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia terminu
i limitu przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej oraz terminu
rozpoczêcia szkolenia podstawowego w oœrodkach szkole-
nia Stra¿y Granicznej, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o któ-
rym mowa w § 1, w dniu 15 grudnia 2008 r. oraz w ter-
minach indywidualnych za zgod¹ Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, posiadaj¹cy zawodowe wy- KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ

pp³k SG Leszek ELAS

kszta³cenie wojskowe, policyjne, po¿arnicze lub o po-
dobnym charakterze rozpoczn¹ szkolenie podstawo-
we w dniu 23 lutego 2009 r. w Centrum Szkolenia Stra-
¿y Granicznej.

2. Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o któ-
rym mowa w § 1, w dniu 15 grudnia 2008 r. oraz ter-
minach indywidualnych za zgod¹ Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, nie posiadaj¹cy wykszta³ce-
nia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, rozpoczn¹
szkolenie podstawowe w dniu 23 lutego 2009 r.
w Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej oraz w Œl¹-
skim Oddziale Stra¿y Granicznej (obiekt w Cieszynie).

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

W zwi¹zku z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y 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 82, poz. 558, Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227,
poz. 1505) ustala siê, co nastêpuje:

W decyzji Nr 29 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony obiektów oraz
organizacji s³u¿by ochrony w Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG
Nr 3, poz. 11, oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 81) zmienionej decyzj¹
nr 119 z dnia 4 czerwca 2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

§ 1.

1) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracownik – pracownik zatrudniony w jednostce orga-

nizacyjnej Stra¿y Granicznej lub komórce organizacyj-
nej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;”;

2) w § 3:
a) w  ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wprowadziæ skuteczny system nadzoru nad reali-
zacj¹ zadañ, o których mowa w § 5;”;

b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

13

DECYZJA NR 40

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 18 lutego 2009 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji s³u¿by ochrony w Stra¿y Granicznej

„1) sporz¹dzenie dokumentacji, o której mowa w  § 10
ust. 1 pkt 1-4;”,
-  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organizowanie i  prowadzenie instrukta¿y, o któ-
rych mowa w  § 12, z funkcjonariuszami i pracow-
nikami wyznaczonymi do s³u¿by ochrony lub s³u¿-
by dy¿urnej;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sposób ochrony obiektu, zakres obowi¹zków s³u¿b

i osób, o których mowa w ust. 1 oraz sposób wspó³-
dzia³ania pomiêdzy nimi lub z pracownikami innego
organu administracji pañstwowej okreœla:
1) kierownik jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicz-

nej – w odniesieniu do obiektów komend oddzia-
³ów, oœrodka szkolenia, placówek Stra¿y Granicz-
nej, dywizjonów Stra¿y Granicznej, strze¿onych
oœrodków i aresztów w celu wydalenia;

2) kierownik Archiwum Stra¿y Granicznej – w odnie-
sieniu do obiektu Archiwum Stra¿y Granicznej.”;

4) w § 6 ust. 6 nadaje siê brzmienie:
„6. W celu wzmocnienia lub uzupe³nienia stanu osobowe-

go s³u¿by ochrony, do jej sk³adu mo¿na wyznaczyæ funk-
cjonariuszy oddelegowanych albo skierowanych z in-
nych komórek organizacyjnych komendy oddzia³u Stra-
¿y Granicznej, oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej, gra-
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nicznych jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej,
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, a tak¿e funkcjonariuszy odbywaj¹cych szko-
lenie w oœrodkach szkolenia Stra¿y Granicznej.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Funkcjonariusze i pracownicy pe³ni¹ s³u¿bê ochro-

ny w systemie zmianowym, w którym zmiana trwa
8, 12  lub 24 godziny.

2. Zmianowy rozk³ad czasu s³u¿by, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê szczegó³owo w miesiêcznym
planie s³u¿b, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 2
do decyzji.

3. Wyznaczenie funkcjonariusza do s³u¿by ochrony
na zmiany trwaj¹ce 24 godziny wymaga pisemnej
akceptacji odpowiednio:
1) dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej – w Ko-
mendzie G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) naczelnika Wydzia³u Ochrony Informacji Niejaw-
nych jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej
– w komendach oddzia³ów Stra¿y Granicznej
i w Centralnym Oœrodku Szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej,

3) komendanta granicznej jednostki organizacyjnej
Stra¿y Granicznej – w granicznych jednostkach
Stra¿y Granicznej.”;

6)   w § 12:
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instruktorem, który przeprowadza instrukta¿, o któ-
rym mowa w ust 1, powinien byæ:
1)  w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników

s³u¿by ochrony – kierownik sekcji ochrony fizycz-
nej, a tak¿e:
a) w odniesieniu do wartowników i pracowników

-  kierownik zmiany lub starszy wartownik,

 b) w odniesieniu do starszych wartowników – kie-
rownik zmiany;

2) w odniesieniu do wyznaczonej s³u¿by dy¿urnej –
kierownik granicznej placówki Stra¿y Granicznej
lub upowa¿niony przez niego funkcjonariusz;

3)  w odniesieniu do s³u¿by dy¿urnej – naczelnik strze-
¿onego oœrodka i aresztu w celu wydalenia lub
upowa¿niony przez niego funkcjonariusz;

4) w odniesieniu do wyznaczonych funkcjonariuszy
lub pracowników – bezpoœredni prze³o¿ony.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Poza instrukta¿em, o którym mowa w ust. 1, prze-

prowadza siê w szczególnoœci:
1) instrukta¿ bie¿¹cy,
2) instrukta¿ uzupe³niaj¹cy,
3) trening doskonal¹cy z zakresu zagadnieñ doty-

cz¹cych ochrony obiektu.”;

7) w § 14 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7.  W przypadku stosowania systemu telewizji dozorowej,

przy wejœciu do obiektu umieszcza siê informacjê
„UWAGA – OBIEKT MONITOROWANY”.”;

8) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentacjê o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-4,

wprowadzaj¹ do stosowania:
1) komendanci oddzia³ów Stra¿y Granicznej – w od-

niesieniu do obiektów komendy oddzia³u Stra¿y
Granicznej i obiektów granicznej jednostki organi-
zacyjnej Stra¿y Granicznej;

2)  Komendant Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y
Granicznej – w odniesieniu do obiektów oœrodka
szkolenia.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 7 dni od dnia pod-
pisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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DECYZJA NR 43

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie prowadzenia szkolenia podstawowego w Œl¹skim Oddziale Stra¿y Granicznej

Na podstawie § 7 ust. 7 zarz¹dzenia nr 65 Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w spra-
wie zakresu oraz szczegó³owych zasad szkolenia funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12,
poz. 76, z 2006 r. Nr 2, poz. 9 i z 2007 r. Nr 5, poz. 44) zmienio-
nego zarz¹dzeniem nr 8 z dnia 29 stycznia 2008 r., ustala siê,
co nastêpuje:

   § 1.

Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej przeprowadzi szkole-
nie podstawowe, zwane dalej „szkoleniem”, dla:

1) 1 funkcjonariusza  Stra¿y Granicznej z Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej;

2) 6 funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z Nadwiœlañskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

3) 9 funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z Nadbu¿añskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

4) 16 funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z Bieszczadzkiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

5) 4 funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej z Karpackiego Oddzia-
³u Stra¿y Granicznej;

6) 1 funkcjonariusza Stra¿y Granicznej z Sudeckiego Oddzia-
³u Stra¿y Granicznej;
- posiadaj¹cych œrednie wykszta³cenie, którzy przyjêci zo-

stali do s³u¿by przygotowawczej 15 grudnia 2008 r., 5
i 12 lutego 2009 r. i nie posiadaj¹ zawodowego wykszta³
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cenia wojskowego, policyjnego, po¿arniczego lub o podob-
nym charakterze oraz kwalifikacji i umiejêtnoœci zawo-
dowych szczególnie przydatnych do s³u¿by na przewi-
dywanym stanowisku s³u¿bowym.

§ 2.

Szkolenie rozpocznie siê w dniu 23 lutego 2009 r.

 § 3.

Pomocy szkoleniowej w realizacji programu szkolenia
Œl¹skiemu Oddzia³owi Stra¿y Granicznej udzieli Centralny
Oœrodek Szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 4.

1. Komisjê do przeprowadzenia egzaminu koñcz¹cego szko-
lenie podstawowe powo³a Dyrektor Biura Kadr i Szkole-

nia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej spoœród funkcjo-
nariuszy Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Œl¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej i Centralnego Oœrodka Szkole-
nia Stra¿y Granicznej, w porozumieniu odpowiednio z w³a-
œciwymi kierownikami komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, Komendantem Œl¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej i Komendantem Centralnego
Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej.

2. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1,
powo³uje siê komisjê, co najmniej 14 dni przed terminem
egzaminu.

3. Testy pisemne oraz zagadnienia bêd¹ce przedmiotem czê-
œci praktycznej egzaminu, o których mowa w ust. 1, opra-
cuje Centralny Oœrodek Szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 5.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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WYTYCZNE  NR 55

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie stosowania w Stra¿y Granicznej oceny informacji metod¹ 4x4

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y 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) ustala siê, co nastê-
puje:

§ 1.

1. Stra¿ Graniczna przy wykonywaniu swoich ustawowych
zadañ stosuje obowi¹zkowo ocenê informacji metod¹ 4x4.

2. Ocenie, o której mowa w ust. 1, podlega ka¿da informacja
uzyskana w zwi¹zku z realizacj¹ przez funkcjonariuszy Stra-
¿y Granicznej czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, do-
chodzeniowe-œledczych, administracyjno-porz¹dkowych.

§ 2.

Ocena informacji metod¹ 4x4 ma na celu:

1) stosowanie przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej  zo-
bowi¹zanych do oceny informacji jednolitej metodologii
i identycznych kryteriów do oceny informacji, co pozwoli
wyeliminowaæ dowolnoœæ w tym zakresie;

2) jednakowe rozumienie i interpretacjê informacji przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej wszystkich komórek orga-
nizacyjnych bêd¹cych jej dysponentem lub u¿ytkownikiem;

3) okreœlenie w³aœciwej wartoœci uzyskanej informacji, co
pozwoli prze³o¿onym na podjêcie adekwatnych decyzji lub
dzia³añ operacyjnych, procesowych lub administracyjnych;

4) partnersk¹, równoprawn¹ i realn¹ wymianê informacji
z Policj¹ i innymi organami, które stosuj¹ ocenê informa-
cji metod¹ 4x4;

5) uwiarygodnienie informacji przekazywanej przez Stra¿
Graniczn¹ w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej.

§ 3.

1. Ka¿da informacja uzyskana w zwi¹zku z realizacj¹ czynno-
œci, o których mowa w § 1 ust. 2, podlega, przed dalszym
wykorzystaniem, ocenie metod¹ 4x4, niezale¿nie od jej
dotychczasowej przydatnoœci oraz wartoœci dla funkcjo-
nariusza Stra¿y Granicznej, który j¹ uzyska³.

2. Ponownej ocenie metod¹ 4x4 nie podlega informacja w pier-
wotnej (Ÿród³owej) formie na kolejnych etapach jej wyko-
rzystania. Odrêbnej ocenie metod¹ 4x4 podlegaj¹ natomiast
informacje uzyskane w zwi¹zku ze sprawdzaniem lub we-
ryfikacj¹ informacji pierwotnej.

3. Ocenie metod¹ 4x4 nie podlegaj¹ materia³y informacyjne
przedstawiane z opisem lub wnioskami.

§ 4.

Do oceny informacji metod¹ 4x4 zobowi¹zany jest funk-
cjonariusz Stra¿y Granicznej, który jako pierwszy j¹ uzyska³.

§ 5.

 1. Ocena informacji metod¹ 4x4 obejmuje nastêpuj¹ce czyn-
noœci, prowadzone wed³ug zasad ustalonych w niniejszych
wytycznych, przy wykorzystaniu wiedzy i doœwiadczenia
zawodowego i ¿yciowego oraz zgodnie z zasadami logicz-
nego rozumowania:
1) ocenia siê osobno Ÿród³o informacji i wyra¿a jego wia-

rygodnoœæ wielkimi drukowanymi literami, z którymi
wi¹¿e siê poni¿sze znaczenia:
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a) „A”–  nie ma w¹tpliwoœci co do autentycznoœci, wia-
rygodnoœci i wiedzy Ÿród³a, albo informacja pocho-
dzi od Ÿród³a, które w przesz³oœci zawsze okazywa³o
siê wiarygodne,

b) „B”– Ÿród³o, od którego otrzymywane informacje
w wiêkszoœci przypadków okazywa³y siê wiarygod-
ne,

c) „C”–  Ÿród³o, od którego otrzymywane informacje
w wiêkszoœci przypadków okazywa³y siê niewiary-
godne,

d) „D”– nie mo¿na oceniæ wiarygodnoœci Ÿród³a;
2) ocenia siê osobno treœæ informacji i wyra¿a jej wiary-

godnoœæ cyframi, z którymi wi¹¿e siê poni¿sze znacze-
nia:
a) „1”-  informacja, której dok³adnoœæ nie ulega w¹tpli-

woœci,
b) „2”-  informacja znana  osobiœcie Ÿród³u, nieznana

jednak osobiœcie funkcjonariuszowi, który j¹ prze-
kazuje,

c) „3”-  informacja nieznana osobiœcie Ÿród³u, potwier-
dzona jednak innymi ju¿ zebranymi informacjami,

d) „4”- informacja nieznana osobiœcie Ÿród³u i której nie
mo¿na potwierdziæ.

2. Za najbardziej wiarygodn¹ przyjmuje siê informacjê, któ-
rej ocenê wyra¿a wynik „A-1”, a za najmniej wiarygodn¹
przyjmuje siê informacjê, której ocenê wyra¿a wynik „D-
4”.

3. Informacje, których wiarygodnoœæ wyra¿a wynik „A-1”,
„A-2„, „B-1”, „B-2” nie wymagaj¹ sprawdzenia.

4. Informacje, których ocenê wyra¿aj¹ wyniki „A-3”, „A-4”,
„B-3”, „B-4”, „C-1”, „C-2”, „C-3”, „C-4”, „D-1”,  „D-2”,  „D-
3”,  „D-4” nale¿y traktowaæ jako ma³o wiarygodne i podle-
gaj¹ce weryfikacji.

§ 6.

1. W przypadku stosowania metody 4 x 4, do oceny osobo-
wych Ÿróde³ informacji wymienionych w przepisach doty-

cz¹cych form i metod prowadzenia czynnoœci operacyj-
no-rozpoznawczych przez Stra¿ Graniczn¹, zabrania siê
uzale¿niania oceny ich wiarygodnoœci od danej kategorii
Ÿród³a.

2. Podjêcie czynnoœci s³u¿bowej w oparciu o informacje uzy-
skane od osobowych Ÿróde³ informacji, o których mowa
w ust. 1, generuje obowi¹zek przekazania informacji zwrot-
nej w zakresie niezbêdnym do oceny wiarygodnoœci Ÿró-
d³a informacji, niezw³ocznie po ich zakoñczeniu.

§ 7.

1. Maj¹c na wzglêdzie w³aœciwe wykorzystanie metody 4 x 4
w wykonywaniu ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej,
wprowadza siê obowi¹zek uwidaczniania na dokumentach
(meldunkach operacyjnych, notatkach s³u¿bowych, infor-
macjach i innych), zawieraj¹cych informacje podlegaj¹ce
ocenie metod¹ 4x4, cechy jej u¿ycia, w miejscu po klauzuli
tajnoœci.

2. W przypadku dokumentu jawnego, cechy jej u¿ycia nale¿y
uwidoczniæ po prawej stronie, na wysokoœci tytu³u doku-
mentu.

3. W przypadku, gdy dokument zawiera kilka informacji, ka¿-
da z nich powinna byæ oceniona oddzielnie, zaœ uwidocz-
nienie w³aœciwej  cechy powinno znaleŸæ siê po prawej
stronie na wysokoœci ka¿dej z informacji.

§ 8.

Trac¹ moc Wytyczne Nr 135 Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia do u¿ytku s³u¿bowego w Stra¿y Granicznej oceny
informacji metod¹ 4x4 (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 62).

§ 9.

 Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS

W zwi¹zku z art. 15 ust. 2, art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

W wytycznych nr 264 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie organizacji
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej postêpowañ o udzie-
lenie zamówieñ publicznych prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych, wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

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

16

WYTYCZNE  NR 56

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 5 marca 2009 r.

zmieniaj¹ce wytyczne w sprawie organizacji w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej postêpowañ o udzielenie zamówieñ
publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych

„2. Plan zawiera, wykazane w odrêbnych czêœciach:
1)  zamówienia planowane do udzielenia w wyniku

postêpowañ prowadzonych przez Zespó³ zgodnie
z ustaw¹:

a) uruchomionych i niezakoñczonych podpisaniem
umowy w latach poprzednich,

b) uruchomionych lub planowanych do uruchomie-
nia w danym roku;

2)  zamówienia planowane do samodzielnego udzie-
lenia przez Kierownika, na podstawie art. 4 usta-
wy;

3)  zamówienia udzielone w latach poprzednich, któ-
rych realizacja bêdzie kontynuowana w danym
roku oraz pozosta³e wydatki rzeczowe.”,
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b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dyrektor Biura Finansów Komendy G³ównej Stra-

¿y Granicznej w terminie 14 dni od daty przekaza-
nia Kierownikom pisemnej informacji o wysoko-
œci zatwierdzonego planu finansowego, przedsta-
wia Dyrektorowi projekt planu w zakresie w³aœci-
woœci kierowanej przez siebie komórki organiza-
cyjnej.”,

c)  po ust. 7 dodaje siê ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Dyrektor Biura Finansów Komendy G³ównej Stra-

¿y Granicznej w terminie 21 dni od daty przekaza-
nia Kierownikom pisemnej informacji o kwotach
ujêtych w prowizorium planu finansowego, stano-
wi¹cych podstawê gospodarki finansowej do chwili
zatwierdzenia planu finansowego na dany rok,
przedstawia Dyrektorowi projekt prowizorium pla-
nu w zakresie w³aœciwoœci kierowanej przez siebie
komórki. Do sporz¹dzenia projektu prowizorium
planu przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio.”,

d)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Plan oraz prowizorium planu Dyrektor przedk³ada

do zatwierdzenia Zastêpcy Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, w ci¹gu 10 dni od dnia otrzyma-
nia projektów, o których mowa w ust. 4, 4a, 7 i 7a.”;

2) w § 6 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Zatwierdzony wniosek o powo³anie komisji oraz za-

twierdzony wniosek o dokonanie zmian w sk³adzie ko-
misji Dyrektor przesy³a faksem do wiadomoœci dyrek-
tora Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej.”;

3) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2. Po uprawomocnieniu siê wyboru najkorzystniejszej

oferty Dyrektor powiadamia Kierownika o mo¿liwoœci
zawarcia umowy, przekazuj¹c jednoczeœnie tê informa-
cjê do wiadomoœci dyrektorowi Zarz¹du Spraw We-
wnêtrznych Stra¿y Granicznej.

3.  Dyrektor, Kierownik oraz inni kierownicy komórek or-
ganizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych SG,
których przedstawiciele s¹ cz³onkami komisji, w przy-
padku uzasadnionych w¹tpliwoœci co do prawid³owo-
œci przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego informuj¹ niezw³ocznie Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej, za poœrednictwem dy-
rektora Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej, a w szczególnoœci przed podpisaniem umowy prze-
kazuj¹ informacje mog¹ce skutkowaæ jej niewa¿no-
œci¹.”;

4) w § 19:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawê przekazania do depozytu wzoru przedmio-
tu zamówienia stanowi protokó³ przyjêcia - przeka-
zania, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 11 do wy-
tycznych. Podstaw¹ wydania wykonawcy wzoru
przedmiotu zamówienia jest dokument obrotu
materia³owego okreœlony w odrêbnych przepisach.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dokumenty potwierdzaj¹ce wykonanie czynnoœci,

o których mowa w ust. 2 i 3 Kierownik niezw³ocznie
przekazuje do Zespo³u.”;

5) w § 22 po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do sporz¹dzenia korekty planu zamówieñ publicznych

za rok 2008 stosuje siê wzór planu okreœlony w dotych-
czasowych przepisach.”;

6) za³¹cznik nr 1 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszych wytycznych;

7) za³¹cznik nr 2 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 2 do niniejszych wytycznych;

8) za³¹cznik nr 11 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 3 do niniejszych wytycznych.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, upowa¿nieni przez Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej do zawierania umów na dostawy,
us³ugi i roboty budowlane oraz Dyrektor Biura Finansów
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej przedstawi¹ Dyrek-
torowi Zespo³u do Spraw Zamówieñ Publicznych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej projekt planu zamówieñ
publicznych na rok 2009 w zakresie w³aœciwoœci kierowa-
nej przez siebie komórki w terminie 10 dni od dnia podpi-
sania wytycznych.

2. Dyrektor Zespo³u do Spraw Zamówieñ Publicznych Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej przed³o¿y do zatwier-
dzenia Zastêpcy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej plan zamówieñ publicznych na rok 2009 w ci¹gu 15 dni
od dnia podpisania wytycznych.

§ 3.

Przepisy niniejszych wytycznych maj¹ zastosowanie od
1 stycznia 2009 r., z wyj¹tkiem przepisu § 1 pkt 5, który ma
zastosowanie od dnia 15 listopada 2008 r.

§ 4.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS
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Za³¹cznik  nr 1

Za³¹czniki do wytycznych nr 56
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 5 marca 2009 r.

     Z A T W I E R D Z A M

 ...........................................
     (data, podpis i pieczęć)

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA ......................... r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA1  ...................................................

Wielkość
zamówienia

Środki przeznaczone
na realizację

Planowany termin
(miesiąc)

Planowana data

L. p. Przedmiot zamówienia

Jm Ilość

Kod CPV2 Rodzaj3

Wartość
szacunkowa
zamówienia

(bez VAT w PLN) ogółem w roku
bieżącym

Pozycja
budżetowa złożenia

wniosku
wszczęcia

postępowania4

rozpoczęcia
realizacji
umowy

zakończenia
realizacji
umowy

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

l. Zamówienia planowane do udzielenia w wyniku postępowań prowadzonych przez Zespół

1.1

1.2

1.3

Razem Biuro

II. Zamówienia planowane do samodzielnego udzielenia przez Kierownika

2.1

2.2

2.3

Razem Biuro

III. Zamówienia udzielone w latach poprzednich oraz pozostałe wydatki rzeczowe

3.1

3.2

3.3

OGÓŁEM BIURA

Uzgodniono:

GŁÓWNY KSIĘGOWY KGSG

........................................................                                                                                          DYREKTOR -...........................................................
         (podpis, pieczęć i data)                                                                                                                                            (podpis, pieczęć i data)

1 Źródło finansowania - budżet podstawowy, fundusze pomocowe (np. Fundusz Schengen, Fundusz Norweski), Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - wydatki z
   poszczególnych źródeł przedstawić na odrębnym arkuszu)
2 Kod CPV - z dokładnością do pięciu pierwszych cyfr
3 Rodzaj zamówienia - D - dostawa, U - usługa, RB - roboty budowlane
4 najwcześniej miesiąc następny po miesiącu złożenia wniosku



D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

K
o

m
en

d
y G

³ó
w

n
ej S

tra¿y G
ran

iczn
ej N

r 2                – 38 –                                                                     Po
z. 16

Za³¹cznik  nr 2

PROJEKT PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
..................................................... KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA ...................... r.

(nazwa komórki organizacyjnej)
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA1 .................................................................

Wielkość
zamówienia

Środki przeznaczone
na realizację

Planowany termin
(miesiąc) Planowana data

L. p. Przedmiot zamówienia

Jm Ilość

Kod CPV2 Rodzaj3

Wartość
szacunkowa
zamówienia

(bez VAT w PLN) ogółem
w roku

bieżącym

Pozycja
budżetowa

złożenia
wniosku

wszczęcia
postępowania4

rozpoczęcia
realizacji
umowy

zakończenia
realizacji
umowy

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
l. Zamówienia planowane do udzielenia w wyniku postępowań prowadzonych przez Zespół

1.1

1.2

1.3

Razem Biuro

II. Zamówienia planowane do samodzielnego udzielenia przez Kierownika

2.1

2.2

2.3

Razem Biuro

III. Zamówienia udzielone w latach poprzednich oraz pozostałe wydatki rzeczowe

3.1

3.2

3.3

OGÓŁEM
BIURA

Uzgodniono:

GŁÓWNY KSIĘGOWY KGSG
       ..................................................................

.......................................................                                                                                                                                        (podpis Kierowników, pieczęć i data)
    (podpis, pieczęć i data)

1  Źródło finansowania - budżet podstawowy, fundusze pomocowe (np. Fundusz Schengen, Fundusz Norweski), Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - wydatki z poszczególnych
   źródeł przedstawić na odrębnym arkuszu)
2 Kod CPV - z dokładnością do pięciu pierwszych cyfr
3 Rodzaj zamówienia - D - dostawa, U - usługa, RB - roboty budowlane
4 najwcześniej miesiąc następny po miesiącu złożenia wniosku
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Za³¹cznik  nr 3

........................., dnia ......................

Egz. nr ................

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA - PRZEKAZANIA NR ..................

Sporządzony w ..........................................................................

przez ...........................................................................................

do magazynu ................................................. złożonych przez nw. Wykonawców w postępowaniu ...............

następujących wzorów przedmiotów zamówienia: .                  
.............................................................

Lp. Nazwa przedmiotu J. m. Ilość podlegająca
przekazaniu - przyjęciu

Cena
jednostkowa

brutto
Wartość

Nazwa, adres, telefon/fax
Wykonawcy

Uwagi (informacja o stanie
przedmiotu)

Dane o
zaewidencjonowaniu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem wartość X X x

Ilość pozycji ............ słownie: .................................... wartość słownie: ........................................ zł. .........../100

Uwagi:

1. Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedmiot (-y) wyszczególnione
w pozycji (-ach) nr ................- podlega –(ją) zwrotowi do Wykonawcy po 4 latach od następnego dnia po dniu podpisania umowy, tj.

po dniu:

2. Przedmiot (-y) wyszczególnione w pozycji (-ach) nr ..................... podlegają po zakończeniu postępowania zwrotowi do Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane (na ich wniosek)

3. Inne: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyszczególnione przedmioty zgodnie ze stanem faktycznym (rubr. 4)

Przyjął: ..................................................................... przekazał: 1 ....................................... 2. ................................. zaewidencjonował ...........................................................
       (stanowisko, imię i nazwisko i podpis)            (imię i nazwisko oraz podpis)       (imię i nazwisko oraz podpis)

Wykonano w 3 egz.:
egz. nr 1 – Zespół
egz. nr 2 – Komórka Organizacyjna KGSG
egz. nr 3 – magazyn

(imiona i nazwiska członków komisji)

........................................................

........................................................
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 2

1. Zarz¹dzenie nr 7 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

2. Zarz¹dzenie nr Pf-9 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez Stra¿ Graniczn¹ z wykorzystaniem funkcjonariuszy pod przy-

kryciem w ramach operacji specjalnych i kombinacji operacyjnych.

3. Zarz¹dzenie nr 10 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

4. Zarz¹dzenie nr Z-11 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wchodz¹-

cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend, oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

5. Zarz¹dzenie nr 14 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

6. Zarz¹dzenie nr 15 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 marca 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

utworzenia placówek i dywizjonów Stra¿y Granicznej, okreœlenia ich terytorialnego zasiêgu dzia³ania, a tak¿e okreœlenia

szczegó³owego zakresu zadañ terenowych organów Stra¿y Granicznej oraz organizacji komend oddzia³ów, placówek i dy-

wizjonów.

7. Zarz¹dzenie nr 16 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 marca 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

8. Decyzja nr 31 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

zespo³u do przeprowadzenia testów kamery typu Discovery przeznaczonej do obserwacji dzienno-nocnej wyposa¿onej

w oœwietlacz laserowy.

9.   Decyzja nr 32 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

11.  Decyzja nr 34 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do przepro-

wadzenia testów systemu ³¹cznoœci radiowej ECOS-D.

10.  Decyzja nr 33 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia zespo³u do opraco-

wania za³o¿eñ do nowej struktury Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

12.  Decyzja nr Z-35 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw

koordynacji dzia³añ w zakresie bezpiecznego legendowania w systemach Stra¿y Granicznej funkcjonariuszy wykonuj¹-

cych czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze.

13.  Decyzja nr 36 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania komisji powypad-

kowej do ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku por. SG Honoraty LIPCZYÑSKIEJ.

14. Decyzja nr 37 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do organi-

zacji i nadzoru prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem kompleksowego przegl¹du urz¹dzeñ i instalacji dostarczonych w ra-

mach umowy nr 142/BF/BTiZ/2005 oraz nr 158/ BF/BTiZ/WZT/2005.

15.  Decyzja nr 38 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do opraco-

wania kryteriów warunkuj¹cych zasady tworzenia struktury organizacyjno-etatowej modelowej Placówki Stra¿y Granicz-

nej.
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16.  Decyzja nr 39 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

komisji inwentaryzacyjnych, planu inwentaryzacji sk³adników maj¹tku Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz harmo-

nogramu przeprowadzenia inwentaryzacji sk³adników maj¹tku w 2008 roku.

17.  Decyzja nr 41 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajnoœci

z materia³ów niejawnych.

18. Decyzja nr 42 Komendanta G³ównego Policji i Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie

powo³ania Zespo³u Koordynacyjnego Policji i Stra¿y Granicznej.

19. Decyzja nr 44 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzamina-

cyjnej do przeprowadzenia egzaminu na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centralnym Oœrodku Szkolenia

Stra¿y Granicznej w Koszalinie w dniach 10-12 marca 2009 r.

20.  Decyzja nr 45 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzamina-

cyjnej do przeprowadzenia egzaminu na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centralnym Oœrodku Szkolenia

w Koszalinie w dniach 10-12 marca 2009 r.

21.  Decyzja nr 46 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do ustale-

nia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Biura Ochrony Rz¹du do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.

22. Decyzja nr 47 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udostêp-

nienie informacji niejawnych.

23.  Decyzja nr 48 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u Konsulta-

cyjnego Projektów Badawczych realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.

24.  Decyzja nr 49 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji powypadko-

wej do ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadku m³. chor. SG Daniela ROMANIUKA.

25. Decyzja nr 50 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji powypadko-

wej do ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadku mjr SG Eugeniusza KALISZA.

26.  Decyzja nr 51 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji powypadko-

wej do ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadku st. sier¿. SG Piotra KOZIO£A.

27.  Decyzja nr 52 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie powo³ania Komitetu Steruj¹-

cego do opracowania harmonogramu przekszta³ceñ w Stra¿y Granicznej i nadzorowania jego realizacji.

28.  Decyzja nr 53 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji do przepro-

wadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Informatyki Biura £¹cznoœci i Informatyki Komendy

G³ównej Stra¿y Granicznej.

29.  Decyzja nr 54 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji do przepro-

wadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP w Zespole Stanowisk Samodzielnych Komendy G³ównej

Stra¿y Granicznej.

30.  Decyzja nr 57 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji do przepro-

wadzenia procedury naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mundurowej i ¯ywnoœciowej

Biura  Techniki i Zaopatrzenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

31.  Decyzja nr 58 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do opraco-

wania wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej w latach 2009-2015.

32.  Decyzja nr 59 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

zespo³u do ustalenia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Policji do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.
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33.  Decyzja nr 60 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy.

34. Decyzja nr 61 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

Wykaz porozumieñ Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 2

1. Aneks  nr 2/nr 4 z dnia 6 lutego 2009 roku do porozumienia zawartego w dniu 04 stycznia 2007 r. pomiêdzy: Komendan-

tem G³ównym Stra¿y Granicznej, a Dyrektorem Zak³adu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw  Wewnêtrznych

i Administracji w sprawie odp³atnoœci za konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecane dodatkowo samo-

dzielnym zak³adom opieki zdrowotnej.

2. Porozumienie  nr 5  Szefa S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego i Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 lute-

go 2009 r. o wspó³dzia³aniu S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego i Stra¿y Granicznej.
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