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§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, zwanej dalej „KGSG”, powo³an¹ do roz-
poznawania, zapobiegania i wykrywania zagro¿eñ godz¹cych
w wykonywanie ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej oraz
œcigania ich sprawców.

§ 2.

1. Do zakresu zadañ Zarz¹du nale¿y:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie:

a) przestêpstw i wykroczeñ, w zakresie w³aœciwoœci
Stra¿y Granicznej, pope³nionych przez funkcjonariu-
szy i pracowników Stra¿y Granicznej,

b) przestêpstw okreœlonych w art. 229 Kodeksu karne-
go, pope³nionych przez osoby niebêd¹ce funkcjona-
riuszami lub pracownikami Stra¿y Granicznej
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych
przez funkcjonariuszy lub pracowników Stra¿y Gra-
nicznej oraz œciganie ich sprawców, w trybie i na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach;

2) ujawnianie i rozpoznawanie wystêpowania w Stra¿y
Granicznej przypadków i zdarzeñ ujemnie wp³ywaj¹cych
na realizacjê zadañ s³u¿bowych;
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3) uczestniczenie w badaniu zdarzeñ podlegaj¹cych mel-
dowaniu w systemie s³u¿b dy¿urnych operacyjnych Stra-
¿y Granicznej do dy¿urnego operacyjnego KGSG, po-
przez obligatoryjne powo³ywanie funkcjonariuszy Zarz¹-
du w sk³ad komisji wyjaœniaj¹cej okolicznoœci u¿ycia
broni przez funkcjonariusza Stra¿y Granicznej, a tak¿e
powo³ywanie, na wniosek dyrektora Zarz¹du lub w³a-
œciwego miejscowo naczelnika wydzia³u zamiejscowe-
go Zarz¹du, funkcjonariusza Zarz¹du w sk³ad komisji
wyjaœniaj¹cej okolicznoœci innego zdarzenia;

4) prowadzenie ewidencji dotycz¹cej wykonywanych
przez Zarz¹d czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych
oraz dochodzeniowo-œledczych;

5) gospodarowanie funduszem operacyjnym w Zarz¹dzie;
6) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji

o ujawnionych i rozpoznawanych nieprawid³owoœciach
oraz zagro¿eniach w funkcjonowaniu Stra¿y Granicznej,
a tak¿e opracowywanie materia³ów sprawozdawczych,
porównawczych, prognoz i analiz w tym zakresie dla
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej;

7) wykonywanie analiz kryminalnych;
8) niezw³oczne informowanie Komendanta G³ównego

Stra¿y Granicznej o stwierdzonych przez Zarz¹d niepra-
wid³owoœciach i zagro¿eniach mog¹cych mieæ wp³yw
na decyzje podejmowane przez organy Stra¿y Granicz-
nej;
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9) informowanie komendantów oddzia³ów i oœrodków
szkolenia Stra¿y Granicznej oraz kierowników komórek
organizacyjnych KGSG, o ujawnionych przez Zarz¹d
przypadkach naruszenia prawa i dyscypliny s³u¿bowej
przez podleg³ych im funkcjonariuszy i pracowników,
oraz o stwierdzonych przez Zarz¹d nieprawid³owoœciach
w funkcjonowaniu podleg³ych im jednostek (komórek)
organizacyjnych, o ile, w ocenie Zarz¹du, nie sprzeci-
wia siê to dobru przysz³ego postêpowania;

10)  informowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej o ujawnionych przez Zarz¹d nieprawid³owoœciach
w zakresie wspó³dzia³ania organów Stra¿y Granicznej
z organami administracji rz¹dowej, jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego oraz pañstwowymi i innymi jed-
nostkami organizacyjnymi;

11) monitorowanie sposobu wdra¿ania, zatwierdzonych
przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, wnio-
sków zmierzaj¹cych do poprawy stanu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego w jednostkach organizacyjnych Stra¿y
Granicznej;

12) realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, w zakresie
w³aœciwoœci Zarz¹du;

13)  opracowywanie i opiniowanie projektów aktów praw-
nych, w trybie i na zasadach okreœlonych w odrêbnych
przepisach;

14)  administrowanie systemami teleinformatycznymi, eks-
ploatowanymi w Zarz¹dzie, w zakresie w³aœciwoœci-
Zarz¹du;

15) opracowywanie projektów dokumentacji bezpieczeñ-
stwa systemów przeznaczonych do przetwarzania in-
formacji niejawnych, eksploatowanych w Zarz¹dzie,
w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du.

2. Zarz¹d, z w³asnej inicjatywy lub na polecenie Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej, mo¿e rozpoznawaæ, za-
pobiegaæ i wykrywaæ przestêpstwa, w zakresie w³aœciwo-
œci Stra¿y Granicznej, skierowane przeciwko funkcjona-
riuszom Stra¿y Granicznej podczas lub w zwi¹zku z pe³-
nieniem obowi¹zków s³u¿bowych oraz œcigaæ ich spraw-
ców, w trybie i na zasadach okreœlonych w odrêbnych prze-
pisach.

3. Zarz¹d jest uprawniony do wyra¿ania stanowiska w spra-
wach:
1) funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej pro-

ponowanych do:
a) wyró¿nienia udzielanego przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych, Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, komendanta oddzia³u lub komendanta oœrod-
ka szkolenia Stra¿y Granicznej,

b) powo³ania lub mianowania na stanowiska s³u¿bowe:
-  terenowych organów Stra¿y Granicznej i ich zastêp-

ców oraz komendantów oœrodków szkolenia Stra-
¿y Granicznej i ich zastêpców,

- kierowników komórek organizacyjnych KGSG i ich
zastêpców oraz kierowników wewnêtrznych komó-
rek organizacyjnych okreœlonych w regulaminach
organizacyjnych komórek organizacyjnych KGSG
i ich zastêpców,

c) wziêcia udzia³u w szkoleniach zagranicznych lub or-
ganizowanych przez podmiot zagraniczny;

2) funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej:
a) wystêpuj¹cych z proœb¹ o udzielenie zezwolenia na

podjêcie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹,

b) proponowanych do:
- mianowania na wy¿szy stopieñ,
- oddelegowania do pe³nienia s³u¿by poza granicami

pañstwa,
- skierowania na szkolenie specjalistyczne wymaga-

ne do mianowania na pierwszy stopieñ oficerski i na
szkolenie w zakresie szko³y chor¹¿ych;

3) kandydatów do s³u¿by w Stra¿y Granicznej, przed do-
puszczeniem lub zwolnieniem z drugiego etapu postê-
powania kwalifikacyjnego;

4) pracowników Stra¿y Granicznej, przed zawarciem z nimi
umowy o pracê na czas nieokreœlony;

5) innych ni¿ okreœlone w pkt 1-4, z w³asnej inicjatywy lub,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek
dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG, lub prze³o¿o-
nych o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12
paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej, zwanej dalej
„ustaw¹”.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, z wnio-
skiem o zajêcie stanowiska wystêpuj¹ komórki w³aœciwe
do spraw kadrowych jednostek organizacyjnych Stra¿y
Granicznej.

5. Zarz¹d mo¿e skorzystaæ z uprawnienia do zajêcia stano-
wiska, w przypadkach, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – w terminie 7 dni;
2) pkt 3 i 4 – w terminie 30 dni

   od dnia wp³yniêcia do Zarz¹du wniosku o jego wyra¿enie.

§ 3.

1. W celu realizacji zadañ, o których mowa w § 2, Zarz¹d
wspó³dzia³a z:
1) komórkami organizacyjnymi KGSG i jednostkami orga-

nizacyjnymi Stra¿y Granicznej;
2) komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw We-

wnêtrznych i Administracji;
3) Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencj¹ Bezpie-

czeñstwa Wewnêtrznego, Agencj¹ Wywiadu, S³u¿b¹
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿b¹ Wywiadu Woj-
skowego, ¯andarmeri¹ Wojskow¹, Policj¹, organami
administracji celnej, prokuratur¹, jednostkami samorz¹-
du terytorialnego, oraz pañstwowymi i innymi jednost-
kami organizacyjnymi;

4) organami i instytucjami innych pañstw, a tak¿e instytu-
cjami miêdzynarodowymi oraz oficerami ³¹cznikowymi.

2. W sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, dyrektor
Zarz¹du w porozumieniu z w³aœciwym kierownikiem ko-
mórki organizacyjnej KGSG lub jednostki organizacyjnej
Stra¿y Granicznej oraz naczelnicy wydzia³ów zamiejsco-
wych Zarz¹du w porozumieniu z w³aœciwymi miejscowo
komendantami oddzia³ów (oœrodków szkolenia) Stra¿y
Granicznej, po uzgodnieniu propozycji co do dalszego po-
stêpowania, mog¹ ustaliæ wspólny plan dzia³añ.

§ 4.

1. Funkcjonariusze Zarz¹du realizuj¹c zadania, o których
mowa w § 2, uprawnieni s¹ do uzyskiwania informacji od
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej, a tak¿e
¿¹dania od nich wyjaœnieñ oraz niezbêdnej pomocy w za-
kresie zwi¹zanym z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych.

2. Funkcjonariusze Zarz¹du, po okazaniu pisemnego upowa¿-
nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, realizu-
j¹c zadania, o których mowa w § 2, uprawnieni s¹ do:
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1) przegl¹dania materia³ów i dokumentów s³u¿bowych,
w tym zawieraj¹cych informacje niejawne, w szczegól-
noœci dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosun-
kiem s³u¿bowym funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej,
w zakresie przys³uguj¹cym Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej, w rozumieniu przepisów wydanych
na podstawie art. 50a ustawy oraz oœwiadczeñ o stanie
maj¹tkowym, a tak¿e ¿¹dania przes³ania tych materia-
³ów i dokumentów do Zarz¹du, z wy³¹czeniem materia-
³ów z akt postêpowañ sprawdzaj¹cych oraz dokumen-
tacji czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, ich finan-
sowania i ewidencjonowania;

2) wykonywania odpisów i kserokopii z materia³ów i do-
kumentów s³u¿bowych nie zawieraj¹cych informacji nie-
jawnych;

3) wstêpu na teren wszystkich obiektów oraz do pomiesz-
czeñ, w tym przeznaczonych do pracy szyfrowej, po
uprzednim poinformowaniu w³aœciwego prze³o¿onego,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, w jego obecno-
œci lub wyznaczonej przez niego osoby.

3. Funkcjonariusze Zarz¹du, realizuj¹c zadania, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2, po okazaniu pisem-
nego upowa¿nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej oraz uprzednim poinformowaniu kierownika ko-
mórki organizacyjnej KGSG lub jednostki organizacyjnej
Stra¿y Granicznej, odpowiednio do zakresu ich w³aœciwo-
œci, uprawnieni s¹ do przegl¹dania akt niezakoñczonych
postêpowañ sprawdzaj¹cych oraz dokumentów i materia-
³ów z czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, ich finanso-
wania i ewidencjonowania, wykonywanych przez podle-
g³e temu kierownikowi komórki lub jednostki organizacyj-
ne, a tak¿e ¿¹dania przes³ania tych dokumentów, materia-
³ów i akt do Zarz¹du.

4. Funkcjonariusz Zarz¹du który, w przypadku okreœlonym
w ust. 3, zapozna³ siê z informacjami dotycz¹cymi postê-
powania sprawdzaj¹cego lub czynnoœci operacyjno-roz-
poznawczych, ich finansowania i ewidencjonowania, obo-
wi¹zany jest poinformowaæ o tym dyrektora Zarz¹du, a ten
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.

5. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 okreœla
za³¹cznik do regulaminu.

§ 5.

1. W celu realizacji zadañ, o których mowa w § 2, funkcjona-
riusze Zarz¹du uprawnieni s¹ w szczególnoœci do:
1) wykonywania czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych

i dochodzeniowo-œledczych;
2)  prowadzenia kontroli operacyjnej;
3) dokonania w sposób niejawny nabycia, zbycia lub prze-

jêcia przedmiotów pochodz¹cych z przestêpstwa, ule-
gaj¹cych przepadkowi, albo których wytwarzanie, po-
siadanie, przewo¿enie lub którymi obrót s¹ zabronio-
ne, a tak¿e przyjêcia lub wrêczenia korzyœci maj¹tko-
wej oraz do z³o¿enia propozycji dokonania takich czyn-
noœci;

4) niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszcza-
nia, przechowywania i obrotu przedmiotami przestêp-
stwa;

5) korzystania z pomocy pracowników oraz funkcjonariu-
szy Stra¿y Granicznej, nie bêd¹cych funkcjonariuszami
Zarz¹du;

6) korzystania, tak¿e za wynagrodzeniem, z pomocy osób
niebêd¹cych funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej;

7) uzyskiwania informacji, w tym tak¿e niejawnie, groma-
dzenia ich, sprawdzania oraz przetwarzania, w szczegól-
noœci uzyskiwania i przetwarzania informacji ze zbiorów
danych prowadzonych przez organy w³adzy publicznej,
w tym danych osobowych;

8) uzyskiwania i przetwarzania danych identyfikuj¹cych
abonenta, zakoñczenia sieci lub urz¹dzenia telekomuni-
kacyjnego, miêdzy którymi wykonano po³¹czenie, oraz
danych dotycz¹cych uzyskania lub próby uzyskania po-
³¹czenia miêdzy okreœlonymi urz¹dzeniami telekomuni-
kacyjnymi lub zakoñczeniami sieci, a tak¿e okolicznoœci
i rodzajów wykonanego po³¹czenia;

9) korzystania z informacji, o których mowa w art. 10c
ust. 1 i 2 ustawy;

10) obserwowania i rejestrowania, przy u¿yciu œrodków tech-
nicznych s³u¿¹cych do rejestracji obrazu i dŸwiêku, zda-
rzeñ na drogach oraz w innych miejscach publicznych.

2. Funkcjonariusze Zarz¹du, w celu realizacji zadañ, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, mog¹ prowadziæ czynnoœci
wyjaœniaj¹ce.

§ 6.

1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Kierownictwo;
2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;
3) Wydzia³ I;
4) Wydzia³ II;
5) Wydzia³ III;
6) Wydzia³ Profilaktyki;
7) Wydzia³ Przedsiêwziêæ Operacyjno-Technicznych;
8) Wydzia³ IV Zamiejscowy w Kêtrzynie;
9) Wydzia³ V Zamiejscowy w Bia³ymstoku;
10)  Wydzia³ VI Zamiejscowy w Che³mie;
11)  Wydzia³ VII Zamiejscowy w Przemyœlu;
12)  Wydzia³ VIII Zamiejscowy w Nowym S¹czu;
13) Wydzia³ IX Zamiejscowy w Raciborzu;
14)  Wydzia³ X Zamiejscowy w K³odzku;
15)  Wydzia³ XI Zamiejscowy w Lubaniu;
16) Wydzia³ XII Zamiejscowy w Kroœnie Odrzañskim;
17)  Wydzia³ XIII Zamiejscowy w Szczecinie;
18)  Wydzia³ XIV Zamiejscowy w Gdañsku.

2. Komórki organizacyjne, wymienione w ust. 1 pkt 8-17, po-
zostaj¹ na zaopatrzeniu w³aœciwych miejscowo komendan-
tów oddzia³ów Stra¿y Granicznej, a komórka organizacyj-
na wymieniona w ust. 1 pkt 18 pozostaje na zaopatrzeniu
Komendanta Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, z wy-
j¹tkiem komórki wewnêtrznej wyodrêbnionej w struktu-
rze tej komórki organizacyjnej, która pozostaje na zaopa-
trzeniu Komendanta Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra-
¿y Granicznej w Koszalinie.

§ 7.

1. Obs³ugê kadrow¹ Zarz¹du w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG
wykonuje funkcjonariusz wyznaczony w porozumieniu
z dyrektorem Zarz¹du.

2. Udzielanie informacji o funkcjonariuszach Zarz¹du, uzy-
skanych w zwi¹zku z prowadzeniem obs³ugi kadrowej,
o której mowa w ust. 1, wymaga zgody dyrektora Zarz¹-
du.
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§ 8.

1. Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpców dyrek-
tora i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor Zarz¹du jest prze³o¿onym funkcjonariuszy i pra-
cowników pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych w Zarz¹dzie.

§ 9.

1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Zarz¹du nale¿y:
  1)  organizowanie pracy Zarz¹du oraz zapewnienie warun-

ków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ;
  2)  nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez pod-

leg³ych funkcjonariuszy i pracowników zadañ wynika-
j¹cych z zakresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

  3)  przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej:

a)   informacji i analiz dotycz¹cych stanu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego w Stra¿y Granicznej,

b)   sprawozdañ i informacji z dzia³alnoœci Zarz¹du;
  4)  organizowanie i koordynowanie wspó³dzia³ania, o któ-

rym mowa w § 3 ust. 1;
  5)  wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych, wynikaj¹cych

z odrêbnych przepisów lub zleconych przez Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej.

2. Dyrektor Zarz¹du jest uprawniony do:
  1)  wydawania decyzji, wytycznych i poleceñ, w sprawach

zwi¹zanych z zakresem dzia³ania i funkcjonowania Za-
rz¹du;

  2)  wystêpowania do Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z wnioskami zmierzaj¹cymi do poprawy stanu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego w Stra¿y Granicznej;

  3)  upowa¿niania na piœmie podleg³ych funkcjonariuszy
i pracowników do za³atwiania okreœlonych spraw w jego
imieniu;

  4)  powo³ywania spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy

i pracowników zespo³ów i komisji, na sta³e lub do wy-
konywania poszczególnych zadañ, okreœlaj¹c zakres ich
zadañ, tryb pracy i okres dzia³ania;

  5)  zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom,
na czas okreœlony potrzebami s³u¿by i pracy, wynikaj¹-
cymi z zakresu zadañ Zarz¹du, wykonywania innych
zadañ ni¿ okreœlone w ich zakresach obowi¹zków
i uprawnieñ na zajmowanych stanowiskach s³u¿bo-
wych;

  6)  wyra¿ania zgody na brakowanie/niszczenie dokumen-
tów niearchiwalnych, oznaczonych symbolem „Bc”,
oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum,
znajduj¹cych siê w Zarz¹dzie, w drodze zatwierdzenia
protoko³u brakowania tych dokumentów;

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

wych funkcjonariuszy i pracowników Zarz¹du,
b)  wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarz¹du oraz

zastêpców dyrektora Zarz¹du.

§ 10.

1. Dyrektor Zarz¹du, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada, potwierdzone czytelnym
podpisem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora Zarz¹du, okreœlonych w regulami-
nie organizacyjnym Zarz¹du.

2. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia KGSG, w celu w³¹czenia do akt oso-
bowych dyrektora Zarz¹du.

§ 11.

Zastêpcy dyrektora Zarz¹du, w zakresie swoich upraw-
nieñ, upowa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem mery-
torycznym rozliczeñ kosztów okreœlonych w § 9 ust. 2 pkt 7
lit. a.


