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ZARZ¥DZENIE  NR 39

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie norm nale¿noœci wyposa¿enia specjalnego funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 paŸdzierni-
ka 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 997,
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) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹dzenie okreœla normy nale¿noœci wyposa¿enia
specjalnego dostosowanego do warunków pe³nienia s³u¿by,
zwanego dalej „wyposa¿eniem”.

§ 2.

U¿yte w zarz¹dzeniu okreœlenia oznaczaj¹:

1) funkcjonariusz – funkcjonariusza Stra¿y Granicznej;

2) jednostka organizacyjna Stra¿y Granicznej – oddzia³ Stra-
¿y Granicznej, oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej;

3) kierownik jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej –
komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej, komendanta
oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej;

4) komórka organizacyjna Stra¿y Granicznej – placówkê, dy-
wizjon Stra¿y Granicznej, wydzia³, samodzieln¹ sekcjê,
zak³ad, studium lub pododdzia³;

5) kierownik komórki organizacyjnej Stra¿y Granicznej – ko-
mendanta placówki Stra¿y Granicznej, komendanta dywi-
zjonu Stra¿y Granicznej, naczelnika wydzia³u, kierownika
sekcji, zak³adu lub studium, dowódcê pododdzia³u;

6) wydzia³ ZZD SG – Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y
Granicznej i wydzia³y odwodowe Zarz¹du Zabezpieczenia
Dzia³añ Stra¿y Granicznej.

§ 3.

 1.  Wyposa¿enie mo¿e zostaæ przydzielone funkcjonariuszom,
którym jest ono potrzebne w celu w³aœciwego wykony-
wania zadañ s³u¿bowych na zajmowanych stanowiskach
s³u¿bowych oraz jednostce organizacyjnej Stra¿y Granicz-
nej i komórce organizacyjnej Stra¿y Granicznej lub komórce
organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
w której ci funkcjonariusze pe³ni¹ s³u¿bê.

2. Nie przydzielenie funkcjonariuszowi wyposa¿enia nie po-
woduje powstania zobowi¹zania finansowo-rzeczowego
Stra¿y Granicznej wobec tego funkcjonariusza.

§ 4.

Normy wyposa¿enia okreœlaj¹ce rodzaje, iloœci, okresy
u¿ywalnoœci i jednostki miary wyposa¿enia oraz szczegó³o-
we zasady dotycz¹ce przydzia³u tego wyposa¿enia, ujête s¹
w zestawy wyposa¿enia dla funkcjonariuszy. Normy te okre-
œla za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 5.

1. Zaopatrzenie w wyposa¿enie realizowane jest wy³¹cznie
w naturze w I lub II kategorii, okreœlonej w odrêbnych prze-
pisach dotycz¹cych zasad gospodarowania mieniem
w Stra¿y Granicznej.

2.  W przypadku wykonywania przez funkcjonariuszy czynno-
œci s³u¿bowych wymagaj¹cych stosowania wyposa¿enia
w sposób okresowy lub w pojedynczych przypadkach,
mo¿na przydzielaæ ju¿ u¿ywane przedmioty wyposa¿enia.

3.  W przypadku przydzielenia wyposa¿enia z dwóch lub wiê-
cej zestawów wyposa¿enia, powtarzaj¹ce siê w tych ze-
stawach przedmioty wyposa¿enia, wydaje siê w liczbie po-
jedynczej, chyba ¿e szczegó³owe zasady dotycz¹ce przy-
dzia³u wyposa¿enia, o których mowa w § 4 stanowi¹ ina-
czej.

4. Przydzielone wyposa¿enie podlega zwrotowi, chyba ¿e
szczegó³owe zasady dotycz¹ce przydzia³u wyposa¿enia,
o których mowa w § 4, stanowi¹ inaczej.

§ 6.

1. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Stra¿y Gra-
nicznej lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, kierownik jednostki organiza-
cyjnej Stra¿y Granicznej lub osoba przez niego upowa¿-
niona, wyra¿a zgodê na przydzielenie wyposa¿enia w opar-
ciu o zestawy wyposa¿enia, o których mowa w § 4,
z uwzglêdnieniem faktycznych potrzeb oraz mo¿liwoœci fi-
nansowo-materia³owych jednostki organizacyjnej Stra¿y
Granicznej.

2.  W uzasadnionych przypadkach, Komendant G³ówny Stra-
¿y Granicznej, na pisemny wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej Stra¿y Granicznej lub kierownika komórki
organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, mo¿e
zezwoliæ na zmianê iloœci i okresu u¿ywalnoœci wyposa¿e-
nia okreœlonego w zestawach, o których mowa w § 4.

§ 7.

Do wyposa¿enia przydzielonego na mocy zarz¹dzenia
Nr 10 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 31 mar-
ca 2004 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego i wy-
posa¿enia specjalnego dostosowanego do warunków pe³nie-
nia s³u¿by przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz. Urz.
KGSG Nr 3, poz. 7 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 27) stosuje siê
zasady dotycz¹ce przydzia³u wyposa¿enia, okreœlone w za-
³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia, w zakresie dotycz¹cym
ustalenia obowi¹zku zwrotu wyposa¿enia.

§ 8.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

podpisania.

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


