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ZARZ¥DZENIE NR 49

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 1 lipca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
w z. pp³k SG Tomasz PEST

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,
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 i Nr 85, poz. 716)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 51 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, zmienionym zarz¹dzeniami nr 5
z dnia 27 stycznia 2009 r. i nr 21 z dnia 25 marca 2009 r., w § 2
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) wystêpowanie do Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra-

¿y Granicznej o wyra¿enie  stanowiska w sprawie:
a) kandydatów do s³u¿by w KGSG, przed dopuszcze-

niem lub zwolnieniem z drugiego etapu postêpo-
wania kwalifikacyjnego,

b) pracowników KGSG, przed zawarciem z nimi umo-
wy o pracê na czas nieokreœlony;”;

2) w pkt 20 lit. b otrzymuje brzmienie:
„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,”;

3) w pkt 21 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wystêpuj¹cych z proœb¹ o udzielenie zezwolenia na

podjêcie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹;”.

 § 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.


