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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


