
Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 4             – 74 –                                                               Poz. 23

§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, powo³an¹ do realizacji zadañ:

1) nadzorowania i koordynowania, w szczególnoœci poprzez
analizê dokumentacji, wykonywania zadañ przez tereno-
we organy Stra¿y Granicznej, w zakresie:
a) ochrony granicy pañstwowej,
b) kontroli ruchu granicznego,
c) realizacji czynnoœci zleconych przez s¹dy i prokuratury

oraz inne w³aœciwe organy pañstwowe w zakresie, w ja-
kim obowi¹zek ten zosta³ okreœlony w odrêbnych prze-
pisach,

d)  zapewnienia bezpieczeñstwa w komunikacji miêdzyna-
rodowej i porz¹dku publicznego w zasiêgu terytorial-
nym przejœcia granicznego,

e) ochrony szlaków komunikacyjnych o szczególnym zna-
czeniu miêdzynarodowym przed przestêpczoœci¹, któ-
rej zwalczanie nale¿y do w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej,
a tak¿e kontroli ruchu i transportu drogowego,

f) zapobiegania transportowaniu i przemieszczaniu przez
granicê pañstwow¹ bez zezwolenia wymaganego
w myœl odrêbnych przepisów odpadów, szkodliwych
substancji chemicznych, materia³ów j¹drowych i promie-
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niotwórczych oraz œrodków odurzaj¹cych i substancji
psychotropowych, broni, amunicji i materia³ów wybu-
chowych, a tak¿e zanieczyszczania wód granicznych,

g) ochrony nienaruszalnoœci znaków i urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych do ochrony granicy pañstwowej,

h) nadzoru nad eksploatacj¹ polskich obszarów mor-
skich oraz przestrzegania przez statki przepisów obo-
wi¹zuj¹cych na tych obszarach,

i) ochrony granicy pañstwowej w przestrzeni powietrz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie ob-
serwacji statków powietrznych i obiektów lataj¹cych,
przelatuj¹cych przez granicê pañstwow¹ na ma³ych
wysokoœciach oraz informowania o tych przelotach
w³aœciwych jednostek Si³ Powietrznych Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

j) wspó³pracy z organami ochrony granicy innych
pañstw, w zakresie, o którym mowa w lit. a - b, wyni-
kaj¹cej z przepisów Unii Europejskiej, umów i poro-
zumieñ miêdzynarodowych na zasadach i w zakresie
w nich okreœlonych,

k) gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu
ochrony granicy pañstwowej i kontroli ruchu granicz-
nego oraz udostêpniania ich w³aœciwym organom
pañstwowym, w zakresie w³aœciwoœci pionu granicz-

nego;
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2) wynikaj¹cych z umów i porozumieñ miêdzynarodowych
na zasadach i w zakresie w nich okreœlonych, a w szcze-
gólnoœci udzia³ w Komisjach Miêdzyrz¹dowych ds. Wspó³-
pracy Transgranicznej oraz wspó³organizowanie posiedzeñ
grup roboczych/komisji ds. przejœæ granicznych na teryto-
rium Polski;

3) udzia³ w przedsiêwziêciach wynikaj¹cych z cz³onkowstwa
Polski w Unii Europejskiej, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹-
du.

§ 2.

Do szczegó³owych zadañ Zarz¹du, w zakresie o którym
mowa w § 1, nale¿y:

1) opracowywanie metod i sposobów dzia³ania terenowych
organów Stra¿y Granicznej;

2) nadzór nad terenowymi organami Stra¿y Granicznej, w za-
kresie:
a) wykonywania zadañ, w tym decyzji, zarz¹dzeñ, posta-

nowieñ i poleceñ w³aœciwych organów pañstwowych,
b) efektywnego wykorzystania sprzêtu, o którym mowa

w pkt. 6 lit. g;

3) opracowywanie, wynikaj¹cych z postanowieñ umów miê-
dzynarodowych, decyzji Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej w sprawach przekraczania granicy pañstwo-
wej poza przejœciami granicznymi lub w przejœciach gra-
nicznych, w których nie dokonuje siê odpraw w danym
rodzaju ruchu;

4) wspó³praca z organami administracji rz¹dowej oraz z in-
stytucjami uczestnicz¹cymi w kontroli lub obs³udze ruchu
granicznego, a tak¿e z organami kontroli ruchu graniczne-
go innych pañstw;

5) opiniowanie:
a) inicjatyw dotycz¹cych utworzenia placówek Stra¿y Gra-

nicznej, przejœæ granicznych oraz rodzaju ruchu granicz-
nego w przejœciach granicznych,

b) propozycji likwidacji i zmiany przeznaczenia infrastruk-
tury granicznych jednostek organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej,

c) projektów zmian struktur organizacyjnych jednostek
organizacyjnych Stra¿y Granicznej,

d) programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej,

e) projektów aktów prawnych,
f) materia³ów, informacji, raportów, projektów, wyników

konsultacji i innych informacji uzyskanych w zwi¹zku
ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹,

g) projektów przepisów prawa Unii Europejskiej  oraz ko-
niecznoœci ich implementowania do przepisów polskich;

6) udzia³ w:
a) okreœlaniu kierunków wspó³pracy Komendy G³ównej

Stra¿y Granicznej oraz terenowych organów Stra¿y Gra-
nicznej z organami i instytucjami pañstwowymi oraz
organami ochrony granicy innych pañstw,

b) inicjatywach i przedsiêwziêciach Europejskiej Agencji
ds. Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Granicach
Zewnêtrznych Unii Europejskiej (FRONTEX), w tym
udzia³ w przygotowywaniu i uzgadnianiu planu opera-
cyjnego okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki oddelego-
wania zespo³ów szybkiej interwencji na granicy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej (RABIT),

c) pracach organów Unii Europejskiej zajmuj¹cych siê te-
matyk¹ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem granic¹ pañstwow¹,

w szczególnoœci udzia³ w posiedzeniach Grupy Robo-
czej Rady Unii Europejskiej ds. Granic,

d) dzia³aniach zwi¹zanych z pozyskiwaniem i wykorzysty-
waniem przyznanych Stra¿y Granicznej œrodków finan-
sowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej i Ÿróde³ za-
granicznych,

e)  opracowywaniu metod przeciwdzia³ania nielegalnej mi-
gracji,

f)  opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia w za-
kresie za³o¿eñ funkcjonalnych oraz propozycji planów
wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej w sprzêt i wyposa¿enie stosowane w s³u¿bie gra-
nicznej, zgodnie z przepisami Stra¿y Granicznej o pla-
nowaniu rzeczowo-finansowym,

g) opracowywaniu propozycji norm nale¿noœci i przepisów
reguluj¹cych zasady gospodarowania, wykorzystania
oraz rozdzia³u sprzêtu i wyposa¿enia stosowanego
w ochronie granicy pañstwowej, kontroli ruchu granicz-
nego, a tak¿e w realizacji zadañ z zakresu ochrony lot-
nictwa cywilnego,

h) pracach zwi¹zanych z tworzeniem systemów informa-
tycznych Stra¿y Granicznej,

i)  audytach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, pro-
wadzonych przez Urz¹d Lotnictwa Cywilnego w lotni-
czych przejœciach granicznych,

j)  prowadzeniu szkoleñ u¿ytkowników maj¹cych dostêp
do Krajowego Systemu Informatycznego z zakresu bez-
pieczeñstwa i ochrony danych osobowych;

7) opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym pro-
jektów not dyplomatycznych, w trybie i na zasadach okre-
œlonych odrêbnymi przepisami;

8) pobieranie i przekazywanie terenowym organom Stra¿y
Granicznej danych o cudzoziemcach, których pobyt na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany oraz
udostêpnianie tych danych upowa¿nionym kierownikom
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej;

9) przyjmowanie od uprawnionych organów pañstwowych
zleceñ, ich ewidencjonowanie i niezw³oczne przekazywa-
nie terenowym organom Stra¿y Granicznej w celu wyko-
nania okreœlonych w nich czynnoœci;

10)  przyjmowanie, pobieranie, ewidencjonowanie oraz aktu-
alizowanie zleceñ, a tak¿e wprowadzanie wpisów do Sys-
temu Informacyjnego Schengen;

11) wykonywanie zadañ zgodnie z postanowieniami art. 37
ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170)
poprzez zapewnienie ca³odobowego dy¿uru funkcjonariu-
sza Stra¿y Granicznej w Biurze SIRENE;

12) utrzymywanie bezpoœredniej wspó³pracy miedzy Stra¿¹
Graniczn¹ a Policj¹ w zakresie realizacji zobowi¹zañ wy-
nikaj¹cych z treœci tytu³u IV Konwencji Wykonawczej do
Uk³adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. miêdzy Rz¹-
dami Pañstw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fe-
deralnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach
(Dz. U. UE z 2000 r. L 239, poz. 19) oraz prowadzenie
w tym zakresie korespondencji i wymiany informacji
z Biurem SIRENE;

13) gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym danych
osobowych w zbiorach pozostaj¹cych we w³aœciwoœci
Zarz¹du, oraz udostêpnianie ich w³aœciwym organom i in-
stytucjom pañstwowym;
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14) sporz¹dzanie informacji statystycznych i udostêpnianie
ich jednostkom organizacyjnym Stra¿y Granicznej oraz ko-
mórkom organizacyjnym Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej;

15) administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz
bazami danych pozostaj¹cymi we w³aœciwoœci Zarz¹du;

16) organizowanie zadañ u¿ytkownika instytucjonalnego okre-
œlonych w § 4 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w spra-
wie trybu dostêpu do Krajowego Systemu Informatycz-
nego (Dz. U. Nr 235, poz. 1730);

17) realizowanie zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej bêd¹cych we
w³aœciwoœci Zarz¹du;

18) opracowywanie dokumentacji bezpieczeñstwa systemów
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
eksploatowanych w Zarz¹dzie;

19) nadzór nad organizacj¹ i sposobem dzia³ania centrów
wspó³pracy, punktów kontaktowych i konsultacyjnych na
poszczególnych odcinkach granicy pañstwowej.

§ 3.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ S³u¿by Granicznej;

4) Wydzia³ Ewidencji Zleceñ;

5) Wydzia³ Informacji i Baz Danych;

6) Wydzia³ Organizacji i  Techniki;

7) Wydzia³ Bezpieczeñstwa w Komunikacji;

8) Wydzia³ Wspó³pracy Krajowej i Miêdzynarodowej.

§ 4.

1.  Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastêp-
ców oraz naczelników wydzia³ów.

2.  Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych w Za-
rz¹dzie.

§ 5.

1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególno-
œci:
1) kierowanie Zarz¹dem i organizowanie jego pracy oraz

zapewnienie funkcjonariuszom i pracownikom Zarz¹du
warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania
zadañ;

2) nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez podleg³ych
funkcjonariuszy i pracowników zadañ wynikaj¹cych z
zakresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

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

4) wspó³dzia³anie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, z Po-
licj¹, S³u¿b¹ Celn¹, Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencj¹ Wywiadu, ¯andarmeri¹ Wojskow¹ i in-
nymi organami administracji rz¹dowej;

5) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej i jego zastêpcom, w zakresie w³aœciwoœci Za-
rz¹du, okresowych sprawozdañ i informacji o realizacji
zadañ Zarz¹du oraz terenowych organów Stra¿y Gra-
nicznej;

6) kszta³towanie rozwoju zawodowego i stwarzanie w³a-
œciwych warunków s³u¿by i pracy funkcjonariuszom
i pracownikom Zarz¹du;

7) wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych zleconych przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêp-
ców.

2. Dyrektor jest uprawniony do:
1) wydawania decyzji, poleceñ i wytycznych w sprawach

zwi¹zanych z zakresem dzia³ania Zarz¹du;
2) upowa¿niania swoich zastêpców do podejmowania

decyzji w jego imieniu, w okreœlonym zakresie;
3) upowa¿niania podleg³ych mu funkcjonariuszy i pracow-

ników do za³atwiania okreœlonych spraw w jego imie-
niu;

4) podpisywania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, kore-
spondencji z podmiotami zagranicznymi;

5) powo³ywania, spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników, zespo³ów lub komisji do wykonania
okreœlonych zadañ, ustalaj¹c zakres tych zadañ oraz czas
dzia³ania zespo³u lub komisji;

6) zlecania podleg³ym mu funkcjonariuszom i pracowni-
kom wykonywania na czas okreœlony zadañ innych ni¿
okreœlone w zakresie obowi¹zków na zajmowanym sta-
nowisku s³u¿bowym;

7) okreœlania ustawienia kodu stempli kontrolerskich, spo-
sobów ich przekazywania, przechowywania, ewidencjo-
nowania, wycofywania z u¿ytku i postêpowania w przy-
padku nieprawid³owego ich u¿ycia, a tak¿e wprowadza-
nia i wycofywania z u¿ytku tuszu specjalnego do stem-
pli kontrolerskich;

8) przyjmowania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, dele-
gacji zagranicznych i pracowników przedstawicielstw
dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

9) zlecania podró¿y s³u¿bowych na obszarze kraju podle-
g³ym mu funkcjonariuszom i pracownikom;

10) wnioskowania o zgodê na podró¿ poza granicê kraju
podleg³ych mu funkcjonariuszy i pracowników;

11) akceptowania instrukcji wyjazdowych i sprawozdañ
z wyjazdów, zgodnie z wymogami okreœlonymi w od-
rêbnych przepisach;

12) akceptowania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej poza grani-

cê kraju podleg³ych mu funkcjonariuszy i pracowni-
ków,

b) rozliczeñ krajowych podró¿y s³u¿bowych podleg³ych
mu funkcjonariuszy i pracowników,

c) wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz zastêp-
ców dyrektora;

13) wyra¿ania zgody na brakowanie/niszczenie znajduj¹-
cej siê w Zarz¹dzie, dokumentacji niearchiwalnej ozna-
czonej symbolem „Bc” oraz wtórników i kopii akt prze-
kazanych do archiwum, w drodze zatwierdzenia proto-
ko³u brakowania tych dokumentów;

14) nadawania upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych dla funkcjonariuszy i pracowników:

a) Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w zakresie zbio-
rów administrowanych przez Zarz¹d w ramach upo-
wa¿nienia udzielonego przez Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej,

b) Zarz¹du w zakresie zbiorów udostêpnionych Stra¿y
Granicznej przez inne podmioty.
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§ 6.

1. Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stano-
wisko s³u¿bowe, sk³ada potwierdzone czytelnym podpi-
sem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora, okreœlonych w regulaminie orga-
nizacyjnym Zarz¹du.

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. Biuro
Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
umieszcza na oœwiadczeniu pieczêæ swojej komórki orga-
nizacyjnej.

§ 7.

Zastêpcy dyrektora, w zakresie swoich uprawnieñ, upo-
wa¿nieni s¹ do:

1) akceptowania, pod wzglêdem merytorycznym, formularzy
rozliczenia kosztów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 12
lit. a i c, w przypadku nieobecnoœci dyrektora,

2) akceptowania, pod wzglêdem merytorycznym, rozliczenia
kosztów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 12 lit. b.


