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ZARZ¥DZENIE NR 22

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 8 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału                           
Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

 § 1.

W załączniku do zarządzenia nr 35 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komen-
dzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. 
Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, 
poz. 42, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, 
poz. 22 i Nr 13, poz. 112, z 2008 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 9, 
poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87) w § 6 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, 
poz. 817, Nr 157, poz. 1247, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, 
poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, 
poz. 1128 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

1) po pkt 22 kropkę zastępuje się średnikim i dodaje się 
pkt 23 i 24 w brzmieniu:
„23) współdziałanie z III Wydziałem Lotniczym Biura 

Lotnictwa Straży Granicznej z siedzibą w Białym-
stoku w zakresie wykorzystania statków powietrz-
nych w ochronie granicy państwowej i prowadze-
niu działań granicznych, a także ochrony szlaków 
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu 
międzynarodowym przed przestępczością, której 
zwalczanie należy do właściwości Straży Granicz-
nej;

24) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rozpo-
znania granicznego, wykrywanie i ściganie spraw-
ców przestępstw i wykroczeń w zakresie właści-
wości Straży Granicznej.”;

2) uchyla się pkt 29.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia podpisania.
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ZARZĄDZENIE NR 23

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 9 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości                                              
w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 70 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wprowa-
dzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 
Nr 11, poz. 99 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 19), w załączniku 
nr 2 w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Wykaz kont syntetycznych” w zespole 9 
„Konta pozabilansowe” po koncie „991 Plan i wydatki 
budżetowe rezerw ogólnych” dodaje się konto „992 
Plan i wydatki budżetu zadaniowego”; 

w „Komentarzu do planu kont” w zespole 9 „Konta 
pozabilansowe” po komentarzu „Konto 991 „Plan 
i wydatki budżetowe rezerw ogólnych” dodaje się 
komentarz do konta 992 w brzmieniu:                                 

„

Konto 992 – „Plan i wydatki budżetu zadaniowego”

Konto 992 „Plan i wydatki budżetu zadaniowego” służy 
do ewidencji planu finansowego i wydatków budżetowych 
w układzie budżetu zadaniowego. Na stronie Wn konta 
ujmuje się plan finansowy budżetu zadaniowego oraz 
jego korekty. Na stronie Ma konta ujmuje się równowar-
tość wydatków budżetowych w układzie budżetu zadanio-
wego zrealizowanych w danym roku budżetowym. Zapisy 
na koncie 992 są dokonywane na podstawie danych 
przekazywanych przez komórki zaopatrujące po zakończe-
niu kwartalnych okresów sprawozdawczych w zakresie 
planu i wydatków budżetowych w układzie: zadanie, po-
dzadanie, działanie, rozdział i paragraf do BF KGSG do 
8 dnia miesiąca po kwartalnym okresie sprawozdawczym. 
Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według 
poszczególnych szczebli budżetu zadaniowego (zadanie, 
podzadanie, działanie) a w ramach działań prowadzona 
jest ewidencja z podziałem na rozdziały i paragrafy wy-
datków budżetowych. Kwalifikacji wydatków do poszcze-
gólnych szczebli budżetu zadaniowego dokonują kierow-
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nicy komórek zaopatrujących. Wydatki w układzie budże-
tu zadaniowego kwalifikuje się w następujący sposób: – 
wydatki bezpośrednie – to wydatki, które dotyczą jednego 
działania i są w całości kwalifikowalne do tego działania, 
– wydatki pośrednie – to wydatki, które dotyczą więcej niż 
jednego działania i są przypisywane do działań wg po-
działu procentowego obliczonych przy uwzględnieniu 

liczby osób bezpośrednio realizujących poszczególne za-
dania lub struktury wydatków bezpośrednich w zależności 
od rodzaju wydatku i możliwości zastosowania danego 
sposobu podziałowego, – wydatki związane z realizacją 
dostaw centralnych – kwalifikowane są do poszczególnych 
działań budżetu zadaniowego na podstawie informacji 
uzyskanych z jednostek organizacyjnych SG na rzecz, 
których został poniesiony.

Typowe zapisy konta

Strona Wn Konta przeciwstawne

1 Ujęto w ewidencji plan finansowy 
budżetu zadaniowego.

Zapis jednostronny

2 Korekta planu finansowego 
(zwiększenie lub zmniejszenie) 
budżetu zadaniowego.

Zapis jednostronny

Strona Ma Konta przeciwstawne

1 Ujęto w ewidencji równowartość 
zrealizowanych wydatków 
budżetowych.

Zapis jednostronny

2 Korekta zrealizowanych wydatków 
budżetowych.

Zapis jednostronny

§ 2. 

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 
1 stycznia 2011 r.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS
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ZARZĄDZENIE NR 25

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677) 
zarządza się, co następuje:

 § 1.

W załączniku do zarządzenia nr 19 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lipca 2001 r. w spra-
wie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komen-
dy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 7, 
z 2002 r. Nr 4, poz. 36, z 2004 r. Nr 9, poz. 48, z 2005 r. 
Nr 1, poz. 1 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 110), zmienionego 
zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 78 z dnia 
28 grudnia 2010 r., w § 6 w ust. 2 po pkt 8 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 2.

W załączniku do zarządzenia nr 17 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów 
Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, 
poz. 16, z 2007 r. Nr 4, poz. 36, Nr 9, poz. 82 oraz z 2008 r. 
Nr 12, poz. 85), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 
25 lutego 2010 r., w § 5 w ust. 3 w pkt 6 w lit. b kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 3.

W załączniku do zarządzenia nr 18 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

”.
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w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespo-
łowi do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej 
Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17 oraz z 2007 r. 
Nr 4, poz. 37 i Nr 7, poz. 68), zmienionego zarządzeniem 
nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., w § 6 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu obowiązków dyrektora Zespołu należy 

w szczególności:
1)  organizowanie, kierowanie i sprawowanie nad-

zoru nad podległymi funkcjonariuszami i pra-
cownikami;

2)  określanie kierunków działania zespołu oraz 
zapewnianie sprawnego funkcjonowania Zespo-
łu;

3)  koordynacja wykonywania zadań służbowych 
przez poszczególne komórki wewnętrzne Zespo-
łu i stanowiska pracy;

4)  przygotowywanie rozwiązań systemowych oraz 
opracowywanie projektów aktów prawnych 
regulujących problematykę udzielania zamó-
wień publicznych;

5)  organizowanie okresowych szkoleń w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań 
Zespołu;

6)  współdziałanie, w zakresie problematyki udzie-
lania zamówień publicznych, z jednostkami or-
ganizacyjnymi Straży Granicznej, komórkami 
organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz organami administra-
cji rządowej i jednostkami samorządu terytorial-
nego;

7)  przedstawianie Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej lub jego zastępcom analiz, 
informacji oraz innych materiałów opracowa-
nych stosownie do potrzeb i poleceń w tym 
zakresie;

8)  kształtowanie rozwoju zawodowego i stwarzanie 
właściwych warunków służby i pracy dla funk-
cjonariuszy i pracowników Zespołu;

9)  wykonywanie innych zadań zleconych przez 
przełożonych dotyczących problematyki zamó-
wień publicznych;

10)  podejmowanie działań dla zapewnienia reali-
zacji celów i zadań Zespołu w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy 
(kontrola zarządcza).”;

2) w ust. 2 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i do-
daje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowni-

ków na okresowe i kontrolne lekarskie badania 
profilaktyczne.”.

 § 4.

W załączniku do zarządzenia nr 66 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności 
i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. 
KGSG Nr 7, poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 3), zmienionego 
zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 26 z dnia 
1 kwietnia 2010 r., w § 6 po pkt 12 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13)  kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowni-
ków na okresowe i kontrolne lekarskie badania 
profilaktyczne.”.

 § 5.

W załączniku do zarządzenia nr 110 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa 
Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 105 oraz 
z 2008 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 12, poz. 91), zmienionego za-
rządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 39 z dnia 
14 czerwca 2010 r., w § 6 w ust. 2 w pkt 21 w lit. b kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22)  kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowni-

ków na okresowe i kontrolne lekarskie badania pro-
filaktyczne.”.

 § 6.

W załączniku do zarządzenia nr 111 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki 
i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. 
Urz. KGSG Nr 12, poz. 106, z 2008 r. Nr 11, poz. 81 oraz 
z 2009 r. Nr 7, poz. 49), zmienionego zarządzeniem nr 15 
z dnia 25 lutego 2010 r., w § 5 w ust. 3 po pkt 12 kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”

 § 7.

W załączniku do zarządzenia nr 51 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr 
i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. 
KGSG Nr 7, poz. 49 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 3 poz. 20 
i Nr 8, poz. 54), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 
25 lutego 2010 r., w § 6 w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) kierowania na lekarskie badania profilaktyczne:

a)  wstępne – osoby przyjmowane do pracy w Ko-
mendzie Głównej Straży Granicznej,

b)  okresowe i kontrolne – podległych funkcjonariu-
szy i pracowników Biura.”.

 § 8.

W załączniku do zarządzenia nr 8 Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta 
Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8 
i Nr 15, poz. 88), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 
25 lutego 2010 r. i nr 19 z dnia 2 marca 2010 r., w § 5 
w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 10 w brzmieniu:
„10) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 9.

W załączniku do zarządzenia nr 23 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
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w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicz-
nego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 
Nr 4, poz. 23), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 
25 lutego 2010 r., nr 18 z dnia 26 lutego 2010 r. i nr 36 z dnia 
21 maja 2010 r., w § 5 w ust. 2 w pkt 14 w lit. b kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”

 § 10.

W załączniku do zarządzenia nr 25 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Współpracy 
Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej 
(Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 26), zmienionego zarządzeniem 
nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., w § 6 po pkt 9 kropkę za-
stępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 11.

W załączniku do zarządzenia nr 33 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, 
poz. 36 i Nr 15, poz. 92), zmienionego zarządzeniem nr 10 
z dnia 5 lutego 2010 r., nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 18 
z dnia 26 lutego 2010 r., w § 9 w ust. 2 w pkt 7 w lit. b kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 12.

W załączniku do zarządzenia nr 63 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komen-
danta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, 
poz. 65), zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 
2010 r., w § 6 w ust. 2 w pkt 19 w lit. b kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20)  kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowni-

ków na okresowe i kontrolne lekarskie badania pro-
filaktyczne.”.

 § 13.

W załączniku do zarządzenia nr 78 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony 
Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Gra-
nicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76 i Nr 16, poz. 101), 
zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., 
w § 8 w ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 
na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 14.

W załączniku do zarządzenia nr 77 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw 
Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. 
Urz. KGSG Nr 12, poz. 75), zmienionego zarządzeniem 
nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 63 z dnia 25 października 
2010 r., w § 7 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 15.

W załączniku do zarządzenia nr 79 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 23 października 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyj-
no-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. 
Urz. KGSG Nr 13, poz. 79), zmienionego zarządzeniem 
nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 18 z dnia 26 lutego 2010 r., 
w § 6 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 12 w brzmieniu:
„12) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 16.

W załączniku do zarządzenia nr 4 Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kon-
troli Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. 
KGSG Nr 1, poz. 2), w § 5 w ust. 2 po pkt 8 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 17.

W załączniku do zarządzenia nr 14 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 7 kwietnia 2011 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu 
Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, 
w § 5 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 10 w brzmieniu:
„10) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników 

na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilak-
tyczne.”.

 § 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS
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DECYZJA NR 86

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sposobu opracowywania dokumentów graficznych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 1 decyzji nr 13 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
„Zestawu zasadniczych umówionych znaków operacyjnych 
właściwych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek orga-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, 
poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz.1323 i Nr 201, poz. 1540, 
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

nizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji” (Dz. Urz. MSWiA 
Nr 5, poz. 16) postanawia się, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się do użytku w Straży Granicznej 
„Instrukcję opracowywania dokumentów graficznych 
służących do zobrazowania prowadzenia działań przez 
Straż Graniczną i służby (instytucje) współdziałające”, 
stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
gen. bryg. SG Leszek ELAS

 ROZDZIAŁ I

 ZASADY OGÓLNE

1. W dokumentach graficznych opracowywanych w ra-
mach Straży Granicznej używa się umówionych znaków 
operacyjnych, ujętych w załączniku do decyzji nr 13 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
„Zestawu zasadniczych umówionych znaków opera-
cyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji”, zwanych dalej „umówionymi znakami operacyj-
nymi”.

2. Każdy dokument graficzny służący do zobrazowania 
prowadzenia działań przez Straż Graniczną i służby 
(instytucje) współdziałające, stosowany w Straży Gra-
nicznej np. mapa, szkic, oleata, itd. zwany dalej „doku-
mentem” powinien być tak sporządzony, aby jego część 
graficzną można było czytać bez dodatkowych wyja-
śnień. Tekstem opisuje się tylko tą problematykę, której 
nie można przedstawić graficznie, a której przedsta-
wienie jest niezbędne dla zrozumienia treści danego 
dokumentu.

Za³¹cznik do decyzji nr 86
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 25 maja 2011 r.

INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA DOKUMENTÓW GRAFICZNYCH

SŁUŻĄCYCH DO ZOBRAZOWANIA PROWADZENIA DZIAŁAŃ 

PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ I SŁUŻBY (INSTYTUCJE ) WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

3. Każdy wykonany dokument musi posiadać określoną 
skalę, która jest niezbędna do ustalenia np. odległości 
między obiektami, miejscowościami itp.

4. Na dokumencie innym niż mapa – należy zaznaczyć 
umówionym znakiem operacyjnym, w prawym górnym 
rogu dokumentu, zorientowanie przedstawionego 
w tym dokumencie terenu, względem kierunku geo-
graficznego północnego, a także opisać charaktery-
styczne obiekty terenowe, umożliwiając w ten sposób 
naniesienia sytuacji na ten dokument.

5. Dokumenty opisuje się kolorem niebieskim, stosując 
pismo techniczne proste, zgodnie z rozdziałem II. 
W przypadku korzystania z komputera, należy stosować 
czcionkę typu „ARIAL”. Wysokość liter lub wielkość 
czcionki opisu, należy dobierać proporcjonalnie do 
rozmiaru mapy (dokumentu), na zasadach i w sposób 
określony w rozdziale II.

6. Podczas opracowywania dokumentów, należy prze-
strzegać następujących zasad:
1) nazwę miejscowości albo charakterystycznego 

obiektu piszemy dużymi literami, w pierwszym 
przypadku (w razie potrzeby, można ich lokalizację 
sprecyzować, podając po nazwie, ich współrzędne 
prostokątne płaskie lub geograficzne);

2) rubieże i kierunki należy opisywać nie mniej niż 
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dwoma, rejony – trzema oraz pasy – czterema 
punktami terenowymi;

3) przebieg linii rozgraniczenia obszaru działań po-
między jednostkami organizacyjnymi Straży Gra-
nicznej prowadzącymi działania należy opisywać 
przynajmniej dwoma punktami terenowymi;

4) wyłączność danego punktu oznacza się stosownym 
znakiem;

5) przewidywane (planowane) działania własne, za-
pasowe stanowiska i rejony oraz przesunięcia sił 
i środków w czasie działań, a także obiekty w bu-
dowie, oznacza się liniami przerywanymi;

6) przewidywane (prawdopodobne) działania spraw-
cy przestępstwa lub wykroczenia oraz popełnione 
czyny przestępcze/wykroczenia oznacza się umó-
wionym znakiem operacyjnym.

7. Przy wprowadzaniu oznaczeń, symboli należy dobrać 
wielkość umówionych znaków operacyjnych odpo-
wiednio do rozmiaru dokumentu.

8. Umówione znaki operacyjne opisuje się pismem tech-
nicznym prostym (czcionka typu Arial), zgodnie z ko-
lorystyką określoną w decyzji, o której mowa w ust. 1.

9. Dokumenty ewidencjonuje się i przechowuje, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi obiegu dokumentów jaw-
nych i niejawnych w Straży Granicznej.

ROZDZIAŁ II 

ZASADY OPISU DOKUMENTU

1. Wysokość litery lub wielkość czcionki stosowanej do 
opisu mapy wynosi:

Liczba arkuszy mapy

1-4 5-16 powyżej 16

Wysokość 
[mm]

Wielkość 
[punkty]

Wysokość 
[mm]

Wielkość 
[punkty]

Wysokość 
[mm]

Wielkość 
[punkty]

TYTUŁ, NAZWA DOKUMENTU 18 72 27 108 36 144

„ZATWIERDZAM „
„OPRACOWAŁ „

„LEGENDA”
9 36 14 56 18 72

STANOWISKO, stopień, 
imię i NAZWISKO 
zatwierdzającego

oraz opracowującego 
dokument

6 24 9 36 12 48

Opis „legendy” 6 24 9 36 12 48

Dane ewidencyjne dokumentu 
na mapie

6 24 9 36 12 48

Dane wykonawcze dokumentu 
na mapie

6 24 9 36 12 48

2. Wszystkie elementy opisu dokumentu pisze się pismem technicznym prostym (czcionka typu Arial). Wielkimi lite-
rami pisze się tytuł lub nazwę dokumentu, nazwisko, klauzulę tajności, stanowisko zatwierdzającego i opracowu-
jącego dokument.
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3. Obowiązuje następujące rozmieszczenie elementów opisu dokumentu:

4. Dokumenty zatwierdzane są przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, którego dokument doty-
czy.

5. Wszelkie dodatkowe opisy, objaśnienia, tabele graficzne i tekstowe uszczegółowienia powinny być umieszczone 
po lewej lub prawej stronie dokumentu, równolegle do górnej krawędzi arkusza. W razie potrzeby, cienką linią, 
zgodnie z kolorystyką określoną w decyzji wskazanej w Rozdziale I ust. 1 wskazuje się miejsce na dokumencie lub 
umówiony znak operacyjny, którego to dotyczy.

ZATWIERDZAM

STANOWISKO

stopień imię i NAZWISKO

data ……

sygnatura literowo – cyfrowa

KLAUZULA TAJNOŚCI

Egz. nr…/Egz. pojedynczy

NAZWA DOKUMENTU

Dane

wykonawcze

dokumentu
KLAUZULA TAJNOŚCI 1/1

OPRACOWAŁ

STANOWISKO

stopień imię i NAZWISKO
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KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST

24

DECYZJA NR 96

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 6 czerwca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej                                                                                    
w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 
z późn. zm.1)) i art. 5a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 65 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie naboru 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. 
Nr 82, poz. 451.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, 
poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, 
poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie 
Głównej Straży Granicznej w § 7 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w ust. 2:
a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazuje treść ogłoszenia do Biuletynu Infor-
macji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów;”,

b)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) umieszcza niezwłocznie ogłoszenie w Biulety-

nie Informacji Publicznej Komendy Głównej 
Straży Granicznej;”;

2) uchyla się ust. 3.

§ 2. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

25

DECYZJA NR 98

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie używania symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1))

§ 1.

1. Symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, 
zwany dalej „symbolem”, może być używany przez 
funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w ce-
lu identyfikacji wizualnej danej jednostki organizacyjnej 
Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obo-
wiązków służbowych przez tych funkcjonariuszy i pra-
cowników.

2. Symbol może być używany poprzez jego umieszczenie 
w miejscach i na przedmiotach związanych z funkcjo-
nowaniem Straży Granicznej, w szczególności na 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, 
poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 
oraz 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

ścianach budynków i pomieszczeń służbowych, na 
drukach, materiałach promocyjnych oraz przedmiotach 
pamiątkowych i reklamowych.

3. Symbol nie może być umieszczany:
1) na dokumentach urzędowych;
2) na przedmiotach przeznaczonych do obrotu han-

dlowego;
3) w miejscach, na przedmiotach, drukach i materia-

łach, na których umieszczenie symbolu mogłoby 
wpłynąć negatywnie na wizerunek Straży Granicz-
nej, w szczególności mających charakter pornogra-
ficzny, obsceniczny i zniesławiający.

§ 2.

1. Wygląd użytego symbolu powinien odpowiadać wzo-
rowi określonemu w odrębnych przepisach dotyczą-
cych wzorów symboli jednostek organizacyjnych 
Straży Granicznej.

2. Symbol może być użyty z zastosowaniem czarno-białej 
kolorystyki, w wariancie monochromatycznym i w róż-
nych rozmiarach, jeżeli jest to uzasadnione miejscem 
jego eksponowania lub możliwościami technicznymi 
jego wykonania.
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3. Symbol nie może być użyty w postaci zniekształconej, 
w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS
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DECYZJA NR 101

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę                                                             
w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.1)) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) 
ustala się, co następuje:

 § 1.

1. Ustala się miesięczny limit wydatków na dodatki funk-
cyjne i dodatki służbowe, zwany dalej „limitem” dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanych 
dalej „funkcjonariuszami”.

2. Limit, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, ustala się dla funkcjo-
nariuszy mianowanych na stanowiska służbowe.

3. Limit stanowi sumę iloczynów liczby funkcjonariuszy 
objętych limitem, najwyższej przysługującej im kate-
gorii dodatku funkcyjnego lub dodatku służbowego 
oraz stawki kwotowej 42 zł dla każdego funkcjonariu-
sza, z zastrzeżeniem ust. 4-5.

4. W przypadku funkcjonariuszy, którym powierzono 
pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowi-
sku służbowym, podstawę naliczenia limitu stanowi 
najwyższa kategoria dodatku funkcyjnego lub dodatku 
służbowego przysługująca na stanowisku, na którym 
funkcjonariuszowi powierzono pełnienie obowiązków 
służbowych.

5. W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa 
w art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 
i Nr 117, poz. 677), podstawę naliczenia limitu stanowi 
najwyższa kategoria dodatku funkcyjnego lub dodatku 
służbowego przysługująca na zajmowanym stanowi-
sku.

 § 2.

1. Limit nie obejmuje funkcjonariuszy:
1) mianowanych na stanowiska służbowe zaszerego-

wane do:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1726.

a)  01 grupy uposażenia zasadniczego,
b)  14 grupy uposażenia zasadniczego,
c)  grup uposażenia zasadniczego od 15-17;

2) którym powierzono pełnienie obowiązków służbo-
wych na innym stanowisku służbowym zaszerego-
wanym do:
a)  14 grupy uposażenia zasadniczego,
b)  grup uposażenia zasadniczego od 15-17;

3) pozostających w dyspozycji Komendanta Główne-
go Straży Granicznej;

4) zawieszonych w czynnościach służbowych;
5) mianowanych na stanowiska służbowe w Grupie 

Stanowisk  Tymczasowych w Biurze Kadr i Szkolenia 
Komendy Głównej Straży Granicznej.

2. Limit nie obejmuje wypłat wynikających ze:
1) zwiększeń dodatku funkcyjnego lub dodatku służ-

bowego określonych w odrębnych przepisach do-
tyczących uposażenia zasadniczego oraz dodatków 
do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej;

2) wyrównań dodatków funkcyjnych lub dodatków 
służbowych dla funkcjonariuszy, którym na podsta-
wie odrębnych przepisów wypłaca się zawieszoną 
część uposażenia.

 § 3.

Wydatki na dodatki funkcyjne albo dodatki służbowe 
funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1, 3-5 wynikają z przyznanych tym funkcjonariu-
szom kategorii dodatków funkcyjnych lub dodatków 
służbowych;

2) pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a nie mogą przekroczyć w okresie 
kwartału sumy iloczynów liczby tych funkcjonariuszy 
w poszczególnych miesiącach kwartału i kwoty dodat-
ku funkcyjnego wynikającej z XXIII kategorii tego do-
datku.

 § 4.

1. Wysokośc limitu wylicza główny księgowy Nadwiślan-
skiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania 
Warszawskiego w Warszawie odrębnie dla każdej ko-
mórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Gra-
nicznej.

2. Ewidencję wysokości i wykorzystania limitów ustala-
nych za poszczególne miesiące, a także rozliczenie ich 
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wykorzystania, prowadzi główny księgowy Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania 
Warszawskiego w Warszawie.

3. Rozliczenia wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki 
służbowe funkcjonariuszy, w tym wykorzystania limitu, 
dokonuje się w okresach kwartalnych.

 § 5.

Tracą moc wytyczne nr 71 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wy-

datków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjo-
nariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży 
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 35 i Nr 8, poz. 61 oraz 
z 2009 r. Nr 5, poz. 31).

 § 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST

27

DECYZJA NR 102

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy                                      
pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej                                    

i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

W związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.1)) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz 
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) 
ustala się, co następuje:

 § 1.

W decyzji nr 149 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydatków 
na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy 
pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Cen-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1726.

tralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku 
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mianowanych na stanowiska służbowe zaszerego-

wane do grup uposażenia zasadniczego 01, 16 lub 
17, albo którym powierzono pełnienie obowiązków 
służbowych na innym stanowisku zaszeregowanym 
do grup uposażenia zasadniczego 16 lub 17;”;

2) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:
„Wydatki na dodatki funkcyjne lub dodatki służbowe 

funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 1, wymie-
nionych w:”.

 § 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST

28

KOMUNIKAT NR 94

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 3 czerwca 2011 r.

W związku z nadaniem przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dniem 18 maja 2011 r. sztan-
daru Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej 
imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą 
w Chełmie, informuję, że z dniem 18 maja 2011 r. utraciła 

moc decyzja nr 1 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 18 września 1991 r. w zakresie dotyczącym 
nadania sztandaru Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży 
Granicznej w Chełmie.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS
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10. Decyzja nr Z-92 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania Grupy Operacyjno-Śledczej Straży Granicznej o kryptonimie „OMEGA”.

11. Decyzja nr 93 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do 

ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

12. Decyzja nr 95 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zastępowania Komen-

danta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 6

1. Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w spra-

wie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków 

szkolenia. 

2. Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

3. Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, 

a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend 

oddziałów, placówek i dywizjonów.

4. Decyzja nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Ba-

dania Incydentu Lotnictwa Straży Granicznej.

5. Decyzja nr 87 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podjęcia działań specja-

listycznych przez funkcjonariuszy Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Wydziału VII Zabezpie-

czenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

7. Decyzja nr 89 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do 

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty do spraw programowania w Sekcji Inżynierii Opro-

gramowania Wydziału Informatyki Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

6. Decyzja nr 88 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 

25 maja 2011 r. w sprawie powołania wspólnego Zespołu o kryptonimie „ALFA”.

8. Decyzja nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie podjęcia działań specjal-

nych na wniosek Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

9. Decyzja nr 91 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu 

i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz terminu rozpoczęcia szkolenia podstawowego w ośrodku szko-

lenia Straży Granicznej.

13. Decyzja nr 97 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania w Komendzie Głównej Straży Granicznej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

14. Decyzja nr 99 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zastępowania Komen-

danta Głownego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.

15. Decyzja nr 100 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powłania komisji 

powypadkowej do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku sierż. sztab. SG Piotra KIELICHA.
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Wykaz porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 6

1. Porozumienie nr 14 Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Straży 

Granicznej o współpracy zawarte w dniu 25 maja 2011 roku w Warszawie.

2. Porozumienie nr 15 w sprawie zasad użytkowania przez Straż Graniczną Systemu Uprawnionego Monitoringu 

Nowej Generacji „Moniuszko” zawarte w Warszawie w dniu 31 maja 2011 r. pomiędzy Komendantem Głównym 

Policji, a Komendantem Głównym Straży Granicznej.

3. Porozumienie nr 16 pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Krajowym Biurem do Spraw Przeciw-

działania Narkomanii z dnia 8 czerwca 2011 r. o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji w ramach Systemu 

Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach.

16. Decyzja nr Pf-103 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na udostępnienie informacji niejawnych.

17. Decyzja nr 104 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu 

do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych.

18. Decyzja nr 105 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji 

do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej w Zarządzie do Spraw Cudzo-

ziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

19. Decyzja nr 106 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji 

powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku st. sierż. SG Sławomira KUROPATWY.

20. Decyzja nr 107 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu 

do opracowania i wdrożenia w Straży Granicznej Systemu PRAZUS do obsługi danych pochodzących z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.

21. Decyzja nr 108 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zastępowania Komendanta  

Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.

22. Decyzja nr 109 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania zespołu do przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w komórkach or-

ganizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

4. Porozumienie nr 17 pomiędzy Agencją Frontex a Strażami Granicznymi Finlandii, Francji, Włoch, Polski, Słowacji 

i Hiszpanii w sprawie projektu pilotażowego EUROSUR z dnia 9 czerwca 2011 r.

5. Porozumienie nr Z-18  zawarte w dniu 21 czerwca 2011 r. pomiędzy Prezesem Lotnictwa Cywilnego a Komendantem 

Głównym Straży Granicznej w sprawie współpracy w zakresie wykorzystywania psów służbowych do wykrywania 

materiałów wybuchowych w ochronie lotnictwa cywilnego.

6. Porozumienie nr 19  zawarte w dniu 22 czerwca 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Generalnym Inspektorem Kontroli 

Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Szefem Służby Celnej i Szefem Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej o współdziałaniu w zakresie zwalczania prze-

stępczości zorganizowanej z obszaru relacji handlowych i finansowych między Rzeczypospolitą Polską a krajami 

azjatyckimi.

7. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 3/FGZ/2011/Nr 20 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu nr FGZ-10-3211 „Rozbudowa systemu ochrony technicznej zewnętrznej granicy UE” ze środków Funduszu 

Granic Zewnętrznych z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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8. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 15/FGZ/2010/Nr 21 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu nr FGZ-09-3161 „Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej – wyposażenie 

Schengenbusów” ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych z dnia 29 czerwca 2011 r.

9. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 18/FGZ/2009/Nr 22 o współpracy w zakresie warunków i trybu reali-

zacji Projektu nr FGZ-08-3121 „Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej” ze środków Funduszu Granic 

Zewnętrznych z dnia 29 czerwca 2011 r. 

10. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 6/FGZ/2011/Nr 23 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu nr FGZ-09-3151 „Modernizacja systemów radiokomunikacyjnych Straży Granicznej” ze środków Funduszu 

Granic Zewnętrznych z dnia 29 czerwca 2011 r. 

11. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 1/EFPI/2010/Nr 24 o dofinansowanie Projektu Nr 1/2/EFPI/2009 Or-

ganizowanie powrotów przymusowych – kontynuacja ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów 

z dnia 29 czerwca 2011 r.

12. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 2/EFPI/2010/Nr 25 o dofinansowanie Projektu Nr 2/2/EFPI/2009 

Wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w dziedzinie powrotów – kontynuacja ze środków 

Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

13. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 3/EFPI/2010/Nr 26 o dofinansowanie Projektu Nr 3/2/EFPI/2009 

Wzmocnienie współpracy z Państwami Trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców – kontynuacja ze środków 

Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

14. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 4/EFPI/2010/Nr 27 o dofinansowanie Projektu Nr 4/2/EFPI/2009 Wzmoc-

nienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie 

z innymi instytucjami ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

15. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 1/EFPI/2011/Nr 28 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu Nr 1/2/2010/EFPI Organizowanie powrotów przymusowych – część III ze środków Europejskiego Funduszu 

Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

16. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 2/EFPI/2011/Nr 29 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu Nr 2/2/2010/EFPI Wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w dziedzinie powrotów 

– część III ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

17. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 3/EFPI/2011/Nr 30 o współpracy w zakresie warunków i trybu realizacji 

Projektu Nr 3/2/2010/EFPI Wzmocnienie współpracy z Państwami Trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców – 

część III ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.

18. Aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego Nr 4/EFPI/2011/Nr 31 o współpracy w zakresie warunków i trybu reali-

zacji Projektu Nr 4/2/2010/EFPI Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywany przez Straż 

Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część II ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów 

Imigrantów z dnia 29 czerwca 2011 r.
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