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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


