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ZARZ¥DZENIE  NR 44

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 5 czerwca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia
Komendy G³ównej 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 oraz 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.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 111 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12,
poz. 106), zmienionego zarz¹dzeniem nr 73 z dnia 17 paŸdzier-
nika 2008 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Biuro jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej

Stra¿y Granicznej, do której zadañ nale¿y:
1) organizowanie procesu zaopatrywania jednostek

organizacyjnych Stra¿y Granicznej i gospodarowa-
nia mieniem w zakresie gospodarki: transportowej,
paliwowo-energetycznej – z wyj¹tkiem gospodarki
paliwowo-energetycznej lotnictwa, mundurowej,
¿ywnoœciowej oraz gospodarowania sprzêtem i ma-
teria³ami uzbrojenia i techniki specjalnej, drukami,
formularzami s³u¿bowymi oraz wydawnictwami to-
pograficznymi i kartograficznymi;

2) realizowanie zakupów centralnych us³ug, sprzêtu,
wyposa¿enia oraz materia³ów, w zakresie medycz-
nym i psychologicznym;

3) planowanie i przygotowanie, zgodnie z przepisami
i procedurami okreœlonymi w przepisach prawa Unii
Europejskiej lub pañstw darczyñców, postêpowañ
przetargowych finansowanych z udzia³em œrodków
zagranicznych, przyznawanych na podstawie umów
miêdzynarodowych w ramach w³aœciwoœci Biura,
nie powierzonych do realizacji innym jednostkom
organizacyjnym Stra¿y Granicznej;

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad reali-
zacj¹ w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej zadañ w zakresie pozostaj¹cym we w³aœci-
woœci Biura, w tym:
a)  gospodarowanie mieniem,
b)  logistyczne zabezpieczenie procesu podwy¿sza-

nia i obni¿ania gotowoœci obronnej;
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad orzecz-

nictwem lekarskim w Stra¿y Granicznej, realizowa-
nym przez Okrêgow¹ Komisjê Lekarsk¹ z siedzib¹
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej, utwo-
rzon¹ na podstawie odrêbnych przepisów;

6) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad plano-
waniem, organizacj¹ i realizacj¹ zadañ przez zak³a-
dy opieki zdrowotnej Stra¿y Granicznej;

7)  koordynowanie i sprawowanie nadzoru merytorycz-
nego nad realizacj¹ us³ug psychologicznych przez
psychologów zak³adów opieki zdrowotnej Stra¿y
Granicznej;

8) realizowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z planowa-
niem obronnym oraz dzia³alnoœci w sytuacjach kry-
zysowych, w zakresie w³aœciwoœci Biura;

9) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów
prawnych reguluj¹cych problematykê pozostaj¹c¹
we w³aœciwoœci Biura;

10)  wspó³dzia³anie z komórkami organizacyjnymi Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz jednostka-
mi organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, organami
administracji rz¹dowej, partnerami krajowymi i za-

granicznymi w zakresie pozyskiwania i wykorzy-
stywania œrodków pomocy zagranicznej oraz do-
tacji krajowych na realizacjê zaopatrzenia materia-
³owo-technicznego i dzia³alnoœci inwestycyjno-re-
montowej.”;

2) w § 2 w pkt 1:
a) lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowa-
dzeniem przez jednostki organizacyjne Stra¿y Gra-
nicznej gospodarki: transportowej, paliwowo-ener-
getycznej, z wyj¹tkiem gospodarki paliwowo-ener-
getycznej lotnictwa, mundurowej, ¿ywieniowej, me-
dycznej, sprzêtem i materia³ami uzbrojenia oraz tech-
niki specjalnej, sprzêtem kwaterunkowym i in¿ynie-
ryjno-technicznym, a tak¿e drukami i formularzami
s³u¿bowymi, wydawnictwami kartograficznymi i to-
pograficznymi,”,

b) po literze r kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje
siê lit. s-u  w brzmieniu:
„ s)  prowadzenie dzia³alnoœci orzeczniczej przez Okrê-

gow¹ Komisjê Lekarsk¹, o której mowa w § 1 pkt 5,
t)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad plano-

waniem i wydatkowaniem œrodków finansowych
przez  jednostki organizacyjne Stra¿y Granicznej,
w szczególnoœci przez zak³ady opieki zdrowotnej
Stra¿y Granicznej, w zakresie medycznym i psycho-
logicznym, nieobjêtych zakupami centralnymi,

u) realizowanie us³ug psychologicznych w zakresie po-
mocy psychologicznej oraz psychoprofilaktyki na
rzecz funkcjonariuszy i pracowników komórek or-
ganizacyjnych  Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej oraz poszerzonych badañ psychologicznych kan-
dydatów do s³u¿by w Stra¿y Granicznej na rzecz
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Stra¿y
Granicznej,”;

3) w § 3 po pkt 8 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê
pkt 9 w brzmieniu:
„9) Wydzia³ do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpców dyrek-

tora i naczelników wydzia³ów.”;

5) w § 5 w ust. 3 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pisemnego upowa¿niania zastêpców dyrektora do

podejmowania decyzji w jego imieniu, w okreœlonym
zakresie;”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 czerwca 2009 r.

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


