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ZARZĄDZENIE NR 17

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 26 lutego 2010 r.

zmienjające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego                           
Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

§1.

W załączniku do zarządzenia nr 55 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 14 sierpnia 2009 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ko-
mendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Krośnie Odrzańskim, zmienionego zarządzeniem nr 85 
z dnia 16 listopada 2009 r. i nr 104 z dnia 28 grudnia 2009 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą 
w Krośnie Odrzańskim;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do 

Spraw Cudzoziemców należy:
1)  prowadzenie stałego monitoringu w zakresie 

legalności pobytu i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia działalności go-

spodarczej przez cudzoziemców, powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom w teryto-
rialnym zasięgu działania oddziału;

2)  przeprowadzanie kontroli legalności pobytu 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

3)  przeprowadzanie kontroli legalności wykony-
wania pracy przez cudzoziemców, prowadze-
nia działalności gospodarczej przez cudzo-
ziemców, powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom;

4)  wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

5)  wnioskowanie do właściwego wojewody 
o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  wnioskowanie do właściwego sądu o umiesz-
czenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku 
lub areszcie w celu wydalenia;
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7)  wnioskowanie do właściwego sądu, w zakre-
sie właściwości Komendanta Oddziału, o prze-
dłużenie pobytu cudzoziemca w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

8)  występowanie do właściwych miejscowo 
urzędów konsularnych o potwierdzenie tożsa-
mości lub  wydanie zastępczych dokumentów 
podróży dla cudzoziemców;

9)  wnioskowanie do sądu rodzinnego i opiekuń-
czego w sprawach małoletnich cudzoziemców 
w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla 
prowadzenia postępowań administracyjnych 
określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) oraz ustawie 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, 
z późn. zm.);

10)  występowanie z wnioskami do właściwego 
sądu rejonowego o ukaranie osób odpowie-
dzialnych za naruszenie przepisów ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.);

11)  współdziałanie w zakresie prowadzenia kon-
troli legalności pobytu i wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez cudzoziemców, po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziem-
com z organami administracji publicznej, 
w szczególności z Policją, Państwową Inspek-
cją Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych, urzędami kontroli skarbo-
wej oraz związkami zawodowymi i organiza-
cjami pracodawców;

12)  przyjmowanie wniosków o nadanie statusu 
uchodźcy od cudzoziemców przebywających 
w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu 
wydalenia, areszcie śledczym lub zakładzie 
karnym znajdującym się w terytorialnym 
zasięgu działania Komendanta Oddziału oraz 
wydawanie cudzoziemcom, od których przy-
jęto wniosek o nadanie statusu uchodźcy, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cu-
dzoziemca;

13)  prowadzenie postępowań mandatowych 
w sprawach o wykroczenia wynikających 
z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

14)  występowanie z wnioskami do właściwych 
organów o udzielenie oraz cofnięcie zgody 
na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

15)  przeprowadzanie wywiadów środowisko-
wych w toku postępowań prowadzonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

16)  ustalanie w toku postępowań prowadzonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach miejsca 
pobytu małżonka lub innego członka rodziny 
cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzo-
ziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym;

17)  sprawdzanie lokalu we wskazanym przez 
cudzoziemca miejscu jego pobytu w przypad-

ku określonym w art. 11c ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

18)  wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwo-
lenia na przekraczanie granicy w ramach 
małego ruchu granicznego, w wyniku stwier-
dzenia okoliczności określonych w ustawie 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

19)  wydawanie decyzji o unieważnieniu wizy 
krajowej oraz odnotowywanie w dokumencie 
podróży cudzoziemca decyzji o unieważnie-
niu wizy w przypadkach określonych w usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach;

20)  unieważnianie wiz jednolitych;
21)  przekazywanie, na wniosek organu prowa-

dzącego postępowanie w sprawie udzielenia 
zgody na pobyt tolerowany, informacji o nie-
wykonalności wydalenia cudzoziemca z przy-
czyn niezależnych od organu wykonującego 
decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

22)  prowadzenie, zgodnie z właściwością Ko-
mendanta Oddziału, rejestrów w sprawach 
z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzo-
ziemców z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz udzielania cudzoziemcom ochrony;

23)  odnotowywanie w dokumencie podróży 
cudzoziemca wydania decyzji o wydaleniu 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w przypadku otrzymania tej decyzji za po-
średnictwem urządzeń umożliwiających od-
czyt i zapis znaków pisma na nośniku papie-
rowym lub za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych, i doręczanie cudzoziemcowi 
decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego 
przekazu;

24)  udzielanie informacji właściwym wojewo-
dom w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE 
i członków ich rodzin;

25)  prowadzenie i bieżąca aktualizacja kompute-
rowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenie na osie-
dlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE oraz zarejestrowanie 
pobytu obywateli UE i członków ich rodzin 
w terytorialnym zasięgu działania oddziału;

26)  prowadzenie i bieżąca aktualizacja składnicy 
akt osobowych cudzoziemców ubiegających 
się o zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub 
zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi-
nowego WE oraz zarejestrowanie pobytu 
obywateli UE i członków ich rodzin w teryto-
rialnym zasięgu działania oddziału;

27)  bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez 
cudzoziemców do właściwego wojewody 
w sprawach wniosków o udzielenie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, ze-
zwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na 
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pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz 
zarejestrowanie pobytu obywateli UE i człon-
ków ich rodzin; 

28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
wykonywaniem przez komendantów placó-
wek Straży Granicznej zadań w zakresie 
właściwości Wydziału, w szczególności do-
tyczących:
a)  warunków przekraczania granicy przez 

cudzoziemców oraz postępowań admini-
stracyjnych w tych sprawach,

b)  wydawania wiz,
c)  udzielania cudzoziemcom ochrony na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  nakazu przebywania cudzoziemca w okre-

ślonym miejscu do czasu opuszczenia 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za-
kazu opuszczania statku powietrznego 
lub morskiego oraz nakazu opuszczenia 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na pokładzie innego statku powietrznego 
lub morskiego niż ten, na którym przybył,

e)  wnioskowania do właściwego miejscowo 
wojewody o nałożenie kary administra-
cyjnej na przewoźnika, 

f)   realizacji postanowień umów o przyjmo-
waniu i przekazywaniu osób przebywają-
cych bez zezwolenia,

g)  przepisów rozporządzenia Rady nr 343/2003/
WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające-
go kryteria i mechanizmy określania Pań-
stwa Członkowskiego właściwego do 
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesione-
go w jednym z Państw Członkowskich 
przez obywateli państwa trzeciego (Dz. 
Urz. WE z dnia 25.02.2003 r. L50/1),

h)  zatrzymywania osób w trybie i przypad-
kach określonym w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i usta-
wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

i)  organizacji przyjmowania i pobytu osób 
w pomieszczeniach przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych oraz areszcie w celu 
wydalenia,

j)  kontroli legalności pobytu cudzoziemców,
k)  wydalenia i zobowiązania cudzoziemców 

do opuszczenia terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

l)  przeprowadzania wywiadów środowisko-
wych,

m)  ustalania miejsca pobytu małżonka lub 
innego członka rodziny cudzoziemca, 
a także osoby, z którą cudzoziemca łączą 
więzi o charakterze rodzinnym,

n)  sprawdzania lokalu we wskazanym przez 
cudzoziemca miejscu jego pobytu,

o)  kontroli legalności wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez cudzoziem-
ców, powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom;

29)  koordynowanie, ocena i przygotowywanie 
dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Ko-
mendy Głównej Straży Granicznej wniosków 
o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu 
danych do wykazu cudzoziemców, których 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest niepożądany;

30)  gromadzenie i przetwarzanie danych staty-
stycznych i informacji w zakresie postępowań 
administracyjnych z udziałem cudzoziem-
ców;

31)  opiniowanie projektów aktów prawa krajo-
wego z zakresu wiz, migracji, uchodźstwa 
i wydaleń oraz zgłaszania inicjatyw w tym 
zakresie;

32)  udział w przygotowaniu projektów dotyczą-
cych wykorzystywania środków unijnych 
w ramach unijnych instrumentów finanso-
wych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa 
oraz powrotów dobrowolnych i przymuso-
wych;

33)  opracowywanie stanowisk w sprawach skarg 
z zakresu przeprowadzania kontroli legalno-
ści pobytu, kontroli legalności wykonywania 
pracy, prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz wydawanych przez Komen-
danta Oddziału lub komendanta placówki 
Straży Granicznej decyzji administracyjnych 
w stosunku do cudzoziemców;

34)  przyjmowanie osób zatrzymanych do po-
mieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych na podstawie protokołu zatrzymania 
lub nakazu przyjęcia;

35)  organizowanie pobytu osobom zatrzymanym 
osadzonym w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych;

36)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie 
depozytu od osób zatrzymanych przebywa-
jących w pomieszczeniach przeznaczonych 
dla osób zatrzymanych;

37)  nadzorowanie przestrzegania obowiązują-
cych regulaminów i porządku dnia przez 
osoby przebywające w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

38)  organizowanie i nadzór nad właściwym peł-
nieniem służby w pomieszczeniach przezna-
czonych dla osób zatrzymanych;

39)  zapewnienie porządku w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

40)  prowadzenie działań zmierzających do za-
pewnienia właściwych warunków ochrony 
przeciwpożarowej w pomieszczeniach prze-
znaczonych dla osób zatrzymanych;

41)  podejmowanie działań zmierzających do 
zapewnienia właściwych warunków sanitar-
no-epidemiologicznych w pomieszczeniach 
do porcjowania i podgrzewania posiłków 
oraz utrzymanie należytego ich stanu sani-
tarnego; 

42)  umożliwienie kontaktów z osobami zatrzy-
manymi, osadzonymi w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych przez 
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osoby lub instytucje uprawnione do tego na 
podstawie odrębnych przepisów;

43)  organizowanie, realizacja i nadzór nad wyko-
nywaniem czynności konwojowo-ochron-
nych;

44)  doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie 
i przypadkach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego i innych 
ustaw do właściwego organu Straży Granicz-
nej, sądu lub prokuratury, a w przypadku 
cudzoziemców, wobec których prowadzone 
są postępowania określone w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, także do właściwej 
jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzę-
dów konsularnych, placówek opiekuńczo-
-wychowawczych lub zakładów opieki zdro-
wotnej;

45)  realizowanie obowiązku doprowadzania do 
granicy cudzoziemca, wobec którego została 
wydana decyzja o wydaleniu z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja o odmo-
wie nadania statusu uchodźcy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z orzeczeniem 
o wydaleniu z tego terytorium lub decyzja 
o wydaleniu wydana przez organ innego 
państwa członkowskiego;

46)  organizacja i współuczestnictwo w przewo-
zach tranzytowych obywateli państw trzecich 
na podstawie umów międzynarodowych;

47)  współuczestnictwo w realizowanym przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej 
lub innego komendanta oddziału obowiązku 
doprowadzania cudzoziemców od granicy 
do portu lotniczego albo morskiego państwa, 
do którego następuje wydalenie;

48)  utrzymywanie, w ramach upoważnienia Ko-
mendanta Oddziału i w zakresie należącym 
do właściwości Wydziału, bieżących kontak-
tów z przedstawicielami terenowych orga-
nów administracji rządowej, samorządu te-
rytorialnego, instytucjami państwowymi 

i organizacjami społecznymi oraz przedsta-
wicielstwami dyplomatycznymi;

49)  prowadzenie rozpoznania w celu ujawniania, 
zapobiegania i zwalczania naruszeń przepi-
sów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

50)  sprawowanie nadzoru nad prowadzonym 
przez placówki Straży Granicznej rozpozna-
niem w celu ujawniania, zapobiegania i zwal-
czania naruszeń przepisów dotyczących za-
sad wjazdu i pobytu cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz koor-
dynowanie przedsięwzięć związanych z roz-
poznaniem migracyjnym;

51)  gromadzenie danych ilościowych dotyczą-
cych poszczególnych zjawisk migracyjnych 
odzwierciedlających aktualną sytuację mi-
gracyjną w terytorialnym zasięgu działania 
oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, 
na zasadach określonych w odrębnych prze-
pisach;

52)  realizowanie czynności w zakresie zapobie-
gania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi 
w części dotyczącej postępowań administra-
cyjnych w stosunku do ofiar i świadków 
przestępstw;

53)  przetwarzanie danych osobowych wynikają-
cych z realizacji zadań, w tym w zbiorach 
właściwych dla Wydziału oraz zapewnienie 
im ochrony;

54)  realizowanie przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniami obronnymi oraz działań 
w sytuacjach kryzysowych w zakresie właści-
wości Wydziału.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§18. Szczegółowy zakres zadań Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzań-
skim określają odrębne przepisy.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. ppłk SG Tomasz PEST


