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

73

ZARZ¥DZENIE NR 72

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 1 paŸdziernika 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach zwi¹zanych
ze stosunkiem s³u¿bowym funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej

72

ZARZ¥DZENIE NR 71

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 1 paŸdziernika 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych,

stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych

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

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu Nr 51 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 7 wrzeœnia 2006 r. w sprawie szczególnego

sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania œrodków
ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz.
KGSG  Nr 7, poz. 59, z 2007 r. Nr 6, poz. 60 i Nr 12, poz. 107),
zmienionego zarz¹dzeniem Nr 86 z dnia 10 grudnia 2008 r.,
w § 61 po pkt 16 dodaje siê pkt 17 w brzmieniu:

„17) Oœrodek Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicznej –
SO.”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika
2009 r.

Na podstawie art. 50a 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 i Nr 216 poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu nr 55 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia doku-
mentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem s³u¿bowym
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5,

poz. 51), zmienionego zarz¹dzeniami nr 55 z dnia 14 lipca
2008 r. i nr 31 z dnia 27 maja 2009 r., w za³¹czniku nr 8 wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) uchyla siê pkt 6, 8 i 16;

2) dodaje siê pkt 17 w brzmieniu:
„17. U - Oœrodek Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicz-

nej w Lubaniu”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika
2009 r., z wyj¹tkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

74

ZARZADZENIE NR 75

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 13 paŸdziernika 2009 r.

 w sprawie szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie

Na podstawie  art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 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, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323), zarz¹dza siê, co nastê-
puje:
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§ 1.

Zarz¹dzenie okreœla:

1) rodzaje szkoleñ specjalistycznych, którym podlegaj¹ funk-
cjonariusze Stra¿y Granicznej, prowadz¹cy dzia³ania mi-
nersko-pirotechniczne, zwani dalej „funkcjonariuszami”;

2) tryb uzyskiwania przez funkcjonariuszy uprawnieñ w za-
kresie prowadzenia dzia³añ minersko-pirotechnicznych;

3) wzory certyfikatów i legitymacji potwierdzaj¹cych uzyska-
ne przez funkcjonariuszy uprawnienia.

§ 2.

Przed skierowaniem do prowadzenia dzia³añ minersko-
pirotechnicznych funkcjonariusze, podlegaj¹, w zale¿noœci od
rodzajów przewidzianych dla nich zadañ, szkoleniom z zakre-
su:

1) rozpoznania;

2) neutralizacji;

3) instruktorsko-metodycznego.

§ 3.

Na szkolenia, o których mowa w § 2, kieruje funkcjona-
riuszy koordynator dzia³añ minersko-pirotechnicznych Stra-
¿y Granicznej w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr i Szko-
lenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej na wniosek:

1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej – w przypadku funkcjonariusza pe³ni¹cego
s³u¿bê w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej – w przypadku
funkcjonariusza pe³ni¹cego s³u¿bê w oddziale Stra¿y Gra-
nicznej.

§ 4.

1. Funkcjonariusze, którzy ukoñczyli szkolenie, o którym
mowa w § 2 i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzy-
muj¹ zaœwiadczenie uprawniaj¹ce ich do wykonywania
czynnoœci okreœlonych w tym zaœwiadczeniu. Wzór tego
zaœwiadczenia stanowi – w przypadku szkolenia z zakre-
su:
1) rozpoznania – za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia;
2) neutralizacji – za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia;
3) instruktorsko-metodycznego – za³¹cznik nr 3 do zarz¹-

dzenia.

2.   Funkcjonariusze, którzy ukoñczyli szkolenia, o których mowa
w § 2 pkt 2 i 3, oprócz zaœwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, otrzymuj¹ równie¿ odpowiednio legitymacjê mi-
nera-pirotechnika i instruktora, których wzory okreœla za-
³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

3.  Zaœwiadczenia, o których mowa w ust. 1, i legitymacje,
o których mowa w ust. 4 wydawane s¹ przez oœrodki szko-
lenia Stra¿y Granicznej prowadz¹ce szkolenia.

§ 5.

Dowódca zespo³u minersko-pirotechnicznego organizu-
je doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonuj¹cych
zadania z zakresu prowadzenia dzia³añ minersko-pirotech-
nicznych.

§ 6.

Szkolenia, o których mowa w § 2, i doskonalenie zawo-
dowe, o którym mowa w § 5, prowadz¹ funkcjonariusze, któ-
rzy uzyskali zaœwiadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
Funkcjonariusze ci, w celu zachowania uprawnieñ do wykony-
wania czynnoœci okreœlonych w tym zaœwiadczeniu, zobowi¹-
zani s¹ do prowadzenia zajêæ co najmniej raz na dwa lata,
podczas szkoleñ, o których mowa w § 2, organizowanych przez
oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 7.

Szkolenie z u¿yciem materia³ów wybuchowych i œrod-
ków inicjowania wybuchu wymaga zabezpieczenia medycz-
nego. O rodzaju tego zabezpieczenia decyduje organizator
szkolenia.

§ 8.

Funkcjonariusze, którzy posiadaj¹ potwierdzenie odby-
cia szkoleñ z zakresu rozpoznania pirotechnicznego i miner-
sko-pirotechnicznego, neutralizacji materia³ów wybuchowych
i urz¹dzeñ wybuchowych oraz instruktora minerstwa i piro-
techniki, uzyskane w wyniku udzia³u w szkoleniach prowa-
dzonych przez szko³y i oœrodki szkolenia organów podleg³ych
ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych lub przez
niego nadzorowanych oraz wykonuj¹ obowi¹zki s³u¿bowe
w tym zakresie, uzyskuj¹ uprawnienia odpowiadaj¹ce, w za-
le¿noœci od czynnoœci okreœlonych w wydanych im dokumen-
tach potwierdzaj¹cych odbycie tych szkoleñ, uprawnieniom
otrzymanym przez funkcjonariuszy, o których  mowa w § 4.

§ 9.

1. Materia³y wybuchowe i œrodki inicjowania wybuchu, u¿y-
wane w celach szkoleniowych, przechowywane s¹ w ma-
gazynach podrêcznych.

2.  Dla potrzeb dydaktyczno-szkoleniowych dopuszcza siê prze-
chowywanie próbek materia³ów wybuchowych i œrodków
pirotechnicznych bez œrodków inicjowania wybuchu w sza-
fie metalowej, zabezpieczonej przed dostêpem osób nie-
upowa¿nionych.

3.  Atrapy materia³ów wybuchowych i urz¹dzeñ wybuchowych
oraz eksponaty pirotechniczne, wykorzystywane do celów
dydaktyczno-szkoleniowych, mog¹ byæ prezentowane
w oszklonych gablotach lub szafach, zabezpieczonych przed
dostêpem osób nieupowa¿nionych.

 § 10.

Traci moc decyzja Nr 246 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. w sprawie prowa-
dzenia szkolenia w zakresie rozpoznania pirotechnicznego
i neutralizacji urz¹dzeñ wybuchowych oraz uzyskiwania przez
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej uprawnieñ w tym zakresie
(Dz. Urz. KGSG z 2007 r. Nr 10, poz. 94) zmieniona decyzj¹
Nr 206 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.

§ 11.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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Za³¹czniki do Zarządzenia Nr 75
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 13 paŸdziernika 2009 r.

Za³¹cznik nr 1

 

 

WZÓR

.......................................................................
(nazwa ośrodka szkolenia)

ZAŚWIADCZENIE

(wydane na podstawie zarządzenia nr ..... Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia .................. 2009 r. 
w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie)

Pan(i) ........................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko)

urodzony(a).............................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

ukończył(a) szkolenie specjalistyczne z zakresu 
rozpoznania minersko-pirotechnicznego,

które odbywało się w terminie od dnia ........................................................ do dnia ................................................

z wynikiem ogólnym .....................................................................................................................................................

i nabył(a) uprawnienia do wykonywania czynności w tym zakresie.

K O M E N D A N T

............................................

Nr ewidencyjny .....................
miejscowość ................., dnia ........................ 
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Za³¹cznik nr 2
 

 

WZÓR

     

 

.......................................................................
    (nazwa ośrodka szkolenia)

ZAŚWIADCZENIE

(wydane na podstawie zarządzenia nr ..... Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia .................. 2009 r.
w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie)

Pan(i) ..............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko)

urodzony(a)......................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

ukończył(a) szkolenie specjalistyczne z zakresu 
działań minersko-pirotechnicznych,

które odbywało się w terminie od dnia .................................................. do dnia ..............................................

z wynikiem ogólnym .............................................................................................................................................

i nabył(a) uprawnienia do wykonywania czynności w tym zakresie.

K O M E N D A N T

..........................................

Nr ewidencyjny .....................
miejscowość ................., dnia ........................ 
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Za³¹cznik nr 3

WZÓR

    

  

.......................................................................
(nazwa ośrodka szkolenia)

ZAŚWIADCZENIE

(wydane na podstawie zarządzenia nr ..... Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia .................. 2009 r.
w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie)

Pan(i) .....................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko)

urodzony(a)..........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

ukończył(a) szkolenie specjalistyczne instruktorsko-metodyczne 
z zakresu działań minersko-pirotechnicznych,

które odbywało się w terminie od dnia ..................................................... do dnia ...................................................

z wynikiem ogólnym .....................................................................................................................................................

i nabył(a) uprawnienia do wykonywania czynności w tym zakresie.

 K O M E N D A N T

............................................

Nr ewidencyjny .....................
miejscowość ................., dnia ........................ 
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Za³¹cznik nr 4

 

WZÓR 
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ZARZ¥DZENIE NR 77

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

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, Nr 85, poz. 716,
Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹dowi do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej, zwanemu dalej „Zarz¹dem”, nadaje siê
regulamin organizacyjny okreœlaj¹cy zakres jego zadañ, struk-
turê wewnêtrzn¹ oraz zakres obowi¹zków i uprawnieñ dy-
rektora Zarz¹du, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2.

Oœwiadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 za³¹cznika
do zarz¹dzenia, dyrektor Zarz¹du, zwany dalej „dyrektorem”,

mianowany na stanowisko przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszego zarz¹dzenia, sk³ada w terminie 14 dni od dnia jego
wejœcia w ¿ycie.

§ 3.

1. Traci moc zarz¹dzenie nr 14 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regula-
minu organizacyjnego Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3,
poz.13 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 20), zmienione zarz¹dze-
niem nr 24  z dnia 24 kwietnia 2009 r.

2. Decyzje, wytyczne, upowa¿nienia i polecenia wydane na
podstawie zarz¹dzenia, o którym mowa w ust. 1, zacho-
wuj¹ moc, o ile nie s¹ sprzeczne z niniejszym zarz¹dze-
niem.

§ 4.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, do której zadañ nale¿y:

1) realizacja w zakresie w³aœciwoœci  Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej zadañ okreœlonych w:
a) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180,
poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234,
poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206
i Nr 95, poz. 790),

b) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790),

c)  ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeŸdzie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego
terytorium obywateli Pañstw Cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej i cz³onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367),

d)  ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospo-
litej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 77
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 16 paŸdziernika 2009 r.

Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170
oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367);

2) sprawowanie nadzoru i koordynacja realizacji zadañ przez
terenowe organy Stra¿y Granicznej w sprawach okreœlo-
nych w ustawach, o których mowa w pkt 1;

3) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z umów miêdzynaro-
dowych i prawa Unii Europejskiej, bêd¹cych we w³aœci-
woœci Zarz¹du oraz nadzór i koordynacja realizacji zadañ
w tym zakresie przez terenowe organy Stra¿y Granicznej;

4) realizacja zadañ wynikaj¹cych z pozyskiwania œrodków za-
granicznych, w szczególnoœci z instrumentu finansowego
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Powrotów Imi-
grantów na lata 2008 – 2013;

5) nadzór nad wykonywaniem zadañ dotycz¹cych prowadze-
nia rozpoznania migracyjnego przez komórki w³aœciwe
w sprawach cudzoziemców w terenowych organach Stra-
¿y Granicznej.

§ 2.

 Do szczegó³owego zakresu zadañ, o których mowa w § 1,
nale¿y:

1) prowadzenie  postêpowañ odwo³awczych od decyzji tere-
nowych organów Stra¿y Granicznej i opracowywanie de-
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cyzji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w spra-
wach:
a) odmowy wydania  i uniewa¿niania przepustek dla cu-

dzoziemców bêd¹cych cz³onkami za³óg statków mor-
skich,

b) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)  uniewa¿nienia wizy krajowej,
d) nakazu przebywania w okreœlonym miejscu do czasu

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaka-
zu opuszczania statku powietrznego lub morskiego oraz
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na pok³adzie innego statku powietrznego lub morskie-
go ni¿ ten, którym cudzoziemiec przyby³,

e)  odmowy wydania wizy przez komendanta placówki Stra-
¿y Granicznej na granicy cz³onkowi rodziny obywatela
Unii Europejskiej niebêd¹cego obywatelem Unii Euro-
pejskiej;

2) przekazywanie w³aœciwym organom administracji rz¹do-
wej oraz centralnemu organowi wizowemu informacji do-
tycz¹cych:
a)  wyst¹pienia okolicznoœci stanowi¹cych podstawê do od-

mowy wydania cudzoziemcowi wizy,
b) cudzoziemca ubiegaj¹cego siê o wydanie wizy wjazdo-

wej w celu repatriacji;

3) informowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, w³aœciwych organów innych pañstw
obszaru Schengen o wydaniu na granicy przez terenowy
organ Stra¿y Granicznej wizy jednolitej o ograniczonej
wa¿noœci terytorialnej, a tak¿e o uniewa¿nieniu przez te-
renowy organ Stra¿y Granicznej wizy jednolitej wydanej
przez organ innego pañstwa obszaru Schengen;

4) gromadzenie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, informacji o wizach o ograniczonej wa¿-
noœci terytorialnej wydanych na granicy przez organy in-
nych pañstw obszaru Schengen, upowa¿niaj¹cych do wjaz-
du na terytorium tych pañstw;

5) udzielanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, zgody na zezwolenie przez komendanta pla-
cówki Stra¿y Granicznej na wjazd cudzoziemcowi, który
nie spe³nia warunków na wjazd, je¿eli wymagaj¹ tego
wzglêdy humanitarne, interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
zobowi¹zania miêdzynarodowe oraz informowanie o wy-
daniu takiego zezwolenia Szefa Urzêdu do Spraw Cudzo-
ziemców oraz, w przypadku znajdowania siê danych cu-
dzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen, w³aœci-
wego organu pañstwa, które dokona³o wpisu;

6) sporz¹dzanie, z upowa¿nienia  Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, wniosków do Szefa Urzêdu do Spraw
Cudzoziemców o umieszczenie danych cudzoziemca w wy-
kazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

7) dokonywanie sprawdzeñ i ustaleñ w celu potwierdzenia
wiarygodnoœci danych przesy³anych przez urzêdy konsu-
larne, dotycz¹cych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o wy-
danie wiz;

8) przekazywanie, w ramach konsultacji wizowych central-
nemu organowi wizowemu informacji o wyst¹pieniu oko-
licznoœci stanowi¹cych podstawê lub jej brak do odmowy
wydania cudzoziemcowi wizy oraz stwierdzeniu innych
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na podjêcie decyzji wizo-
wej;

9) prowadzenie rejestrów, z upowa¿nienia Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej, z zakresu wjazdu, pobytu i wy-

jazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreœlonych w ustawie o cudzoziemcach;

10)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do w³aœciwego wojewo-
dy o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

11)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do s¹du rejonowego
o umieszczenie cudzoziemca w oœrodku strze¿onym lub
areszcie w celu wydalenia oraz o przed³u¿enie okresu po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub areszcie w ce-
lu wydalenia;

12)  wykonywanie czynnoœci w zakresie realizacji decyzji o wy-
daleniu cudzoziemca wydanej przez organ innego Pañ-
stwa Cz³onkowskiego Unii Europejskiej stosuj¹cego Dy-
rektywê Rady Nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydaleniu
obywateli pañstw trzecich, zgodnie z przepisami rozdzia³u
8b ustawy o cudzoziemcach;

13)  wystêpowanie o zgodê oraz udzielanie zgody, z upowa¿-
nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, na tran-
zyt w przypadkach wydalenia obywatela pañstwa trzecie-
go z terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego Unii Europej-
skiej drog¹ lotnicz¹ oraz na przewóz tranzytowy przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów
miêdzynarodowych;

14)  wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z doprowadzeniem
cudzoziemca od granicy pañstwowej do portu lotnicze-
go lub morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wyda-
lenie;

15)  wystêpowanie do  przedstawicielstw dyplomatycznych
lub urzêdów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
cudzoziemców oraz wydanie cudzoziemcowi podlegaj¹-
cemu wydaleniu dokumentu podró¿y umo¿liwiaj¹cego
powrót do kraju pochodzenia;

16)  wykonywanie zadañ Krajowego Punktu Kontaktowego
do spraw Weryfikacji To¿samoœci i Powrotów oraz nad-
zór i koordynacja dzia³añ Oddzia³owych Punktów Kon-
taktowych;

17)  koordynacja zadañ wykonywanych przez Krajowych Eks-
pertów do spraw Weryfikacji To¿samoœci;

18)  wykonywanie zadañ w zakresie zapobiegania i zwalcza-
nia przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci dotycz¹cej po-
stêpowañ administracyjnych prowadzonych w stosunku
do ofiar i œwiadków przestêpstw;

19)  wydawanie Europejskiego Dokumentu Podró¿y dla wy-
dalanych obywateli pañstw trzecich oraz prowadzenie re-
jestru tej sprawie;

20)   udzielanie odpowiedzi, z upowa¿nienia Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, na skargi z³o¿one przez cudzo-
ziemców do s¹dów administracyjnych  oraz reprezento-
wanie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej przed
s¹dami administracyjnymi w sprawach, o których mowa
w pkt 1;

21)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, do wojewody z wnioskiem o udziele-
nie cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany w przy-
padku realizacji decyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda-
nej przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego stosu-
j¹cego Dyrektywê Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja
2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wy-
dalaniu obywateli pañstw trzecich oraz o cofniêcie zgody
na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
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22)  wystêpowanie z wnioskami do Szefa Urzêdu do Spraw
Cudzoziemców o wydanie decyzji o pozbawienie statusu
uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23)   wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej dla obywateli Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej i cz³onków ich rodzin;

24)  realizacja dzia³añ w zakresie organizowania dobrowol-
nych powrotów cudzoziemców na zasadach i w trybie
okreœlonym w Porozumieniu miêdzy Ministrem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej
a Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ do Spraw Migracji
w sprawie wspó³pracy w zakresie dobrowolnych powro-
tów cudzoziemców opuszczaj¹cych terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,  sporz¹dzonym dnia 12 lipca 2005 r.
w Warszawie (M. P. z 2006 r. Nr 3, poz. 46);

25)  wykonywanie postanowieñ umów o przyjmowaniu i prze-
kazywaniu osób przebywaj¹cych bez zezwolenia oraz nad-
zór nad wykonywaniem tych umów przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej;

26)  wykonywanie czynnoœci wynikaj¹cych z Porozumienia
miêdzy Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Rzeczpospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem
Spraw Wewnêtrznych Republiki Federalnej Niemiec
o przewozie tranzytowym obywateli pañstw trzecich, pod-
pisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r. (M. P.
z 2006 r. Nr 79, poz. 787);

27)  wykonywanie czynnoœci wynikaj¹cych z Konwencji wy-
znaczaj¹cej pañstwo odpowiedzialne za rozpatrywanie
wniosków o azyl z³o¿onych w jednym z Pañstw Cz³on-
kowskich Wspólnot Europejskich, sporz¹dzonej w Dubli-
nie dnia 15 czerwca 1990 r. oraz rozporz¹dzenia Rady
nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego
kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkowskie-
go w³aœciwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wnie-
sionego w jednym z Pañstw Cz³onkowskich przez oby-
watela pañstwa trzeciego oraz organizowanie transferów
cudzoziemców podlegaj¹cych przekazaniu na podstawie
tej Konwencji i rozporz¹dzenia;

28)  nadzór nad wydawaniem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zezwoleñ na przekroczenie granicy pañstwo-
wej, w tym wiz;

29)  nadzór nad czynnoœciami zwi¹zanymi z wnioskami  ko-
mendantów placówek Stra¿y Granicznej  o na³o¿enie kary
administracyjnej, o której mowa w art. 138  ust. 1 i 2 usta-
wy o cudzoziemcach;

30)   nadzór nad uniewa¿nianiem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zezwoleñ na przekraczanie granicy w ramach
ma³ego ruchu granicznego;

31)  nadzór nad wydawaniem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych przekroczenie
granicy na podstawie wa¿nego zezwolenia na przekra-
czanie granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego,
w przypadku jego utraty;

32)  nadzór i koordynacja przekazywania przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej w³aœciwym organom administra-
cji rz¹dowej informacji dotycz¹cych wyst¹pienia okolicz-
noœci stanowi¹cych podstawê do odmowy zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie siê lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE;

33)  nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe organy
Stra¿y Granicznej wywiadów œrodowiskowych i czynno-

œci zwi¹zanych z ustalaniem miejsca pobytu ma³¿onka lub
innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby, z któr¹
cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze rodzinnym;

34)  nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe organy
Stra¿y Granicznej czynnoœci zwi¹zanych ze sprawdzeniem
lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego
pobytu;

35)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z doprowa-
dzeniem cudzoziemca do granicy pañstwowej w celu jego
wydalenia lub przekazania;

36)  nadzór nad  czynnoœciami zwi¹zanymi z doprowadzaniem
cudzoziemców, wobec których prowadzone s¹ postêpo-
wania okreœlone w ustawie o cudzoziemcach oraz usta-
wie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do w³aœciwej jednostki organi-
zacyjnej Stra¿y Granicznej, Policji, wojewody, Szefa Urzê-
du do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urzêdów konsularnych, placówek opiekuñczo-
wychowawczych oraz zak³adów opieki zdrowotnej;

37)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ le-
galnoœci pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

38)  nadzór w sprawach dotycz¹cych wnioskowania o wydale-
nie oraz wydawania decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

39)   nadzór w sprawach dotycz¹cych wnioskowania o umiesz-
czenie cudzoziemca w oœrodku strze¿onym lub areszcie
w celu wydalenia i wykonywania postanowieñ s¹dów
w tych sprawach;

40)  nadzór nad pomieszczeniami przeznaczonymi dla osób
zatrzymanych, aresztami w celu wydalenia oraz strze¿o-
nymi oœrodkami podleg³ymi organom Stra¿y Granicznej;

41)  nadzór nad wykonywanymi przez Stra¿ Graniczn¹ czyn-
noœciami zwi¹zanymi z przyjmowaniem wniosków o nada-
nie statusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

42)  nadzór nad wykonywanymi przez Stra¿ Graniczn¹ czyn-
noœciami zwi¹zanymi z wjazdem, pobytem oraz wyjazdem
obywateli Unii Europejskiej i cz³onków ich rodzin z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

43)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ le-
galnoœci wykonywania pracy przez cudzoziemców, pro-
wadzenia przez nich dzia³alnoœci gospodarczej, powierza-
nia im wykonywania pracy, z uwzglêdnieniem nadzoru
nad postêpowaniami w sprawach o wykroczenia o czyny
okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115,
poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052);

44)  implementacja projektów teleinformatycznych wykorzy-
stywanych do ochrony granicy zewnêtrznej w szczegól-
noœci w odniesieniu do wykorzystywanych systemów te-
leinformatycznych funkcjonuj¹cych w innych Pañstwach
Cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz w pañstwach s¹-
siednich;

45)  uczestniczenie w pracach Grup Roboczych, Komitetów
Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w szcze-
gólnoœci Grupy do spraw Migracji i Wydaleñ,

46)  uczestniczenie w  projektach inicjowanych lub organizo-
wanych przez Agencjê FRONTEX, w zakresie w³aœciwo-
œci Zarz¹du;



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 12  – 295 –                 Poz. 75

47)  analiza i opiniowanie zg³aszanych propozycji do udzia³u
w projektach, które podlegaj¹ wspó³finansowaniu w ra-
mach instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w za-
kresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

48)  analiza potrzeb i koordynacja dzia³añ w zakresie sporz¹-
dzania programów wieloletnich oraz programów rocznych
instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w zakresie
w³aœciwoœci Zarz¹du;

49)  opracowywanie kart projektów w zakresie dzia³añ kwali-
fikowanych ze œrodków zagranicznych oraz przygotowy-
wanie sprawozdawczoœci z realizacji projektów, pozosta-
j¹cych w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

50)   koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem wy-
ników rozpoznania migracyjnego prowadzonego przez
komórki w³aœciwe w sprawach cudzoziemców w tereno-
wych organach Stra¿y Granicznej w formie zbioru infor-
macji i danych dotycz¹cych miejsca, charakteru oraz for-
my pobytu cudzoziemców w poszczególnych jednost-
kach zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa, zwa-
nego „map¹ cudzoziemców”;

51)  nadzór nad komórkami w³aœciwymi w sprawach cudzo-
ziemców w zakresie prowadzenia przez nie rozpoznania
migracyjnego, którego celem jest ujawnianie, zapobie-
ganie i zwalczanie naruszeñ przepisów dotycz¹cych za-
sad wjazdu lub pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;

52)   przygotowanie wzorów i formularzy druków w postêpo-
waniach administracyjnych w sprawach cudzoziemców
stosowanych w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej;

53)  opracowywanie i opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci
Zarz¹du, projektów aktów prawnych, w trybie i na zasa-
dach okreœlonych w odrêbnych przepisach;

54)  opracowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, bud¿etu
zadaniowego oraz prowadzenie sprawozdawczoœci z jego
wykonania;

55)  opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, progra-
mów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjona-
riuszy Stra¿y Granicznej;

56)   opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, propozycji
zmian struktur organizacyjno – etatowych w jednostkach
organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

57)  opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, planów
zakupów sprzêtu oraz wyposa¿enia funkcjonariuszy,
w tym udzia³ w komisjach przetargowych dotycz¹cych
zakupu sprzêtu i wyposa¿enia niezbêdnego dla realizacji
zadañ nadzorowanych przez Zarz¹d;

58)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i in-
formacji oraz opracowywanie materia³ów statystycznych,
informacyjnych i analitycznych, w zakresie w³aœciwoœci
Zarz¹du;

59)  realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, bêd¹cych we
w³aœciwoœci Zarz¹du;

60)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla Zarz¹du
oraz zapewnienie im ochrony;

61)  zarz¹dzanie systemami teleinformatycznymi pozostaj¹-
cymi we w³aœciwoœci Zarz¹du;

62)   opracowywanie dokumentacji bezpieczeñstwa systemów
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
u¿ytkowanych w Zarz¹dzie.

§ 3.

Zarz¹d, realizuj¹c zadania, o których mowa w § 1, wspó³-
dzia³a z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzêdami
konsularnymi, s³u¿bami policyjnymi, ochrony granic i migra-
cyjnymi innych pañstw na zasadach okreœlonych w umowach
miêdzynarodowych, prawie Unii Europejskiej i ustawach.

§ 4.

 W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:

1) Kierownictwo,

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych,

3) Wydzia³ I  Postêpowañ Granicznych i Wiz,

4) Wydzia³  II Identyfikacji,

5) Wydzia³ III Organizacji Powrotów,

6) Wydzia³ IV Koordynacji i Nadzoru,

7) Wydzia³ V Organizacyjno-Analityczny,

8) Samodzielna Sekcja Ogólna.

§ 5.

1.   Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpcy dyrekto-
ra oraz naczelników wydzia³ów.

2.  Dyrektor Zarz¹du jest prze³o¿onym wszystkich funkcjona-
riuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych
w Zarz¹dzie.

§ 6.

Do zakresu obowi¹zków dyrektora Zarz¹du nale¿y
w szczególnoœci:

1) kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków
do sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ przez
Zarz¹d;

2) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadañ przez pod-
leg³ych funkcjonariuszy i pracowników oraz przez nadzo-
rowane merytorycznie komórki organizacyjne w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

3) wspó³dzia³anie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, z orga-
nami administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego;

4) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej i jego zastêpcom sprawozdañ i informacji o realizacji
zadañ Zarz¹du;

5) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych osobowych
w podleg³ej komórce organizacyjnej;

6) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych;

7) wykonywanie  innych zadañ s³u¿bowych, wynikaj¹cych
z zakresu zadañ Zarz¹du, zleconych przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców.

§ 7.

Dyrektor Zarz¹du uprawniony jest w szczególnoœci do:

1) wydawania decyzji w sprawach zwi¹zanych z zakresem
zadañ Zarz¹du oraz wydawania podleg³ym funkcjonariu-
szom i pracownikom wytycznych i poleceñ w tych spra-
wach, a w zakresie merytorycznego nadzoru, tak¿e wytycz-
nych dla kierowników komórek organizacyjnych w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej wykonuj¹cych za-
dania okreœlone w § 1;
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2) wydawania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego
upowa¿nienia;

3) wystêpowania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z wnioskami do innych organów o wydanie
decyzji i postanowieñ w zakresie udzielonego upowa¿nie-
nia;

4) powo³ywania, spoœród podleg³ych funkcjonariuszy i pra-
cowników, zespo³ów i komisji o charakterze sta³ym lub
doraŸnym do wykonania okreœlonych zadañ, ustalaj¹c za-
kres tych zadañ oraz czas dzia³ania zespo³u lub komisji;

5) upowa¿niania podleg³ych funkcjonariuszy i pracowników
do za³atwiania spraw w jego imieniu w okreœlonym przez
niego zakresie;

6) zlecania funkcjonariuszom i pracownikom na czas okre-
œlony wykonywania innych zadañ ni¿ okreœlone w zakre-
sie obowi¹zków i uprawnieñ na zajmowanym stanowisku
s³u¿bowym;

7) podpisywania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, korespon-
dencji w relacji zagranicznej;

8) przyjmowania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, delegacji
zagranicznych i pracowników przedstawicielstw dyploma-
tycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

9) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) wydatków na zakup biletów lotniczych oraz kosztów

realizacji lotów czarterowych dla wydalanych cudzoziem-
ców realizowanych przez Zarz¹d,

b) wydatków poniesionych w zwi¹zku z udzieleniem zgo-
dy na tranzyt w przypadkach wydalenia obywatela kra-
ju trzeciego z terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego Unii
Europejskiej drog¹ lotnicz¹,

c)  wydatków poniesionych w zwi¹zku z udzieleniem zgody
na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umów miêdzynarodowych,

d) kosztów wynikaj¹cych z realizacji dobrowolnych powro-
tów cudzoziemców w zakresie okreœlonym w Porozumie-
niu, o którym mowa w § 2 pkt 24,

e)  rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych
funkcjonariuszy i pracowników Zarz¹du,

f) kosztów, o których mowa w art. 101 a ust. 2 ustawy o cu-
dzoziemcach,

g) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarz¹du oraz za-
stêpcy dyrektora Zarz¹du;

10)  wyra¿ania zgody na niszczenie dokumentacji niearchiwal-
nej oznaczonej symbolem „Bc”, pozostaj¹cej na stanie
ewidencyjnym Zarz¹du, w drodze zatwierdzenia proto-
ko³ów brakowania/ zniszczenia tych dokumentów;

11)  udostêpnianie, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których
przetwarza te dane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ s³u¿bo-
wych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

§ 8.

1.  Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stano-
wisko s³u¿bowe, sk³ada potwierdzone czytelnym podpi-
sem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora Zarz¹du, okreœlonych w regulami-
nie organizacyjnym Zarz¹du.

2.  Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej w celu w³¹czenia do akt osobowych dyrektora.
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ZARZADZENIE NR 78

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 15 paŸdziernika 2009 r.

 w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej

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 poz. 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195 poz. 1199, Nr 216 poz. 1367,
Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 85, poz. 716,
Nr 98, poz. 817 Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323)  zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

§ 1.

Biuru Ochrony Informacji Niejawnych Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej, zwanemu dalej „Biurem”, nadaje siê
regulamin organizacyjny okreœlaj¹cy zakres jego zadañ i struk-
turê wewnêtrzn¹ oraz zakres obowi¹zków i uprawnieñ dy-
rektora Biura, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2.

Oœwiadczenie, o którym mowa w § 9 za³¹cznika do za-
rz¹dzenia, dyrektor Biura, mianowany na stanowisko przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia, sk³ada w ter-
minie 14 dni od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia.

§ 3.

1. Traci moc zarz¹dzenie Nr 54 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 28 wrzeœnia 2006 r. w sprawie regula-
minu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejaw-
nych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KG SG
Nr 8, poz. 60).

2. Decyzje, polecenia i wytyczne wydane na podstawie za-
rz¹dzenia, o którym mowa  w ust. 1, zachowuj¹ moc, o ile
nie s¹ sprzeczne z niniejszym zarz¹dzeniem.

3. Obs³ugê logistyczn¹, finansow¹ oraz ochronê fizyczn¹ Ar-
chiwum Stra¿y Granicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. za-
pewnia Pomorski Oddzia³ Stra¿y Granicznej z siedzib¹
w Szczecinie.

§ 4.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od podpi-
sania, z wyj¹tkiem § 6 za³¹cznika do zarz¹dzenia, który wcho-
dzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 1.

Biuro jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, zwanej dalej „Komend¹ G³ówn¹”, powo-
³an¹ do realizacji zadañ z zakresu ochrony informacji niejaw-
nych, ochrony danych osobowych oraz zarz¹dzania zasobem
archiwalnym Stra¿y Granicznej i by³ych polskich formacji gra-
nicznych.

§ 2.

Do zakresu zadañ Biura nale¿y:

1) realizacja w Komendzie G³ównej zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ informacji niejawnych, wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i poz. 711, Nr 149 poz. 1078, Nr 220 poz. 1600, Nr 218
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056), zwanej dalej „ustaw¹”, polegaj¹cych na:
a)  zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w Komen-

dzie G³ównej, w tym ich ochrony fizycznej, poprzez:
- zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Komendy

G³ównej zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Nie-
podleg³oœci 100, ul. 17-go Stycznia 23 (Centralny
Wêze³  Teleinformatyczny) oraz ul. Podchor¹¿ych 38,

- wspó³udzia³ w przygotowywaniu i zapewnieniu szcze-
gólnej ochrony obiektu Komendy G³ównej jako obiek-
tu szczególnie wa¿nego dla bezpieczeñstwa i obron-
noœci Rzeczypospolitej Polskiej,

- wydzielenie stref  bezpieczeñstwa i stref administra-
cyjnych w Komendzie G³ównej oraz ich kontrolowa-
nie,

- organizowanie i zapewnienie ochrony fizycznej sys-
temów deponowania kluczy,

- wystawianie, w przypadkach i na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach, dokumentów upraw-
niaj¹cych do wejœcia (wjazdu) do obiektów Komen-
dy G³ównej oraz prowadzenie w tym zakresie ewi-
dencji,

b) zapewnieniu ochrony systemów i sieci teleinformatycz-
nych, w których s¹ wytwarzane, przetwarzane lub prze-
kazywane informacje niejawne, poprzez:
- monitorowanie planowania, wdra¿ania i eksploato-

wania zabezpieczeñ systemów i sieci teleinforma-
tycznych w zakresie przewidzianym przez opracowa-
ne dla nich szczególne wymagania bezpieczeñstwa
oraz procedury bezpiecznej eksploatacji,

- koordynowanie dzia³añ maj¹cych na celu uzyskanie
akredytacji bezpieczeñstwa teleinformatycznego dla
systemów i sieci teleinformatycznych,

- administrowanie materia³ami kryptograficznymi do
urz¹dzeñ i narzêdzi kryptograficznych wchodz¹cych
w sk³ad systemów i sieci teleinformatycznych, w za-
kresie w³aœciwoœci Biura,

- opiniowanie dokumentacji dotycz¹cej bezpieczeñ-
stwa systemów i sieci teleinformatycznych Stra¿y

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 78
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 15 paŸdziernika 2009 r.

Granicznej, na etapie ich planowania, projektowania
i wdra¿ania oraz udzielanie w tym zakresie niezbêd-
nej pomocy,

- okreœlanie wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa
przemys³owego i kontrola realizacji tych wymagañ,

- okreœlenie potrzeb i wymagañ bezpieczeñstwa na
etapie planowania, projektowania oraz wdra¿ania
systemów i sieci teleinformatycznych,

- identyfikowanie i analizowanie zagro¿eñ dla syste-
mów i sieci teleinformatycznych,

- przeprowadzanie kontroli oraz audytów bezpieczeñ-
stwa systemów i sieci teleinformatycznych,

c) wystêpowaniu do organów administracji rz¹dowej
i pañstwowych jednostek organizacyjnych z wnioskami
o wystawienie przepustek uprawniaj¹cych funkcjona-
riuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej do wejœcia na teren ich obiektów oraz pro-
wadzenie w tym zakresie ewidencji,

d) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrze-
gania przepisów o ochronie tych informacji,

e) okresowej kontroli ewidencji, materia³ów i obiegu do-
kumentów niejawnych,

f) opracowaniu i bie¿¹cej aktualizacji planu ochrony infor-
macji niejawnych w Komendzie G³ównej i nadzorowa-
nie jego realizacji,

g) szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
funkcjonariuszy i pracowników Komendy G³ównej,
przed ich dopuszczeniem do s³u¿by lub pracy na stano-
wiskach, z którymi ³¹czy siê dostêp do informacji nie-
jawnych,

h) prowadzeniu szkoleñ funkcjonariuszy i pracowników
Komendy G³ównej z zakresu ochrony informacji niejaw-
nych, klasyfikowania informacji niejawnych, oznaczania
materia³ów niejawnych, obiegu dokumentów niejaw-
nych oraz stosowania w³aœciwych klauzul tajnoœci, a tak-
¿e procedur ich zmiany i znoszenia oraz archiwizowania
dokumentów niejawnych (równie¿ w zakresie dokumen-
tów klasyfikowanych UE i NATO),

i)   przeprowadzaniu zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych
postêpowañ sprawdzaj¹cych wobec: 
- osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do s³u¿by lub pra-

cy w Komendzie G³ównej,
- funkcjonariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê

lub zatrudnionych w Komendzie G³ównej, komendan-
tów oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y Granicz-
nej oraz ich zastêpców, a tak¿e kolejnych postêpo-
wañ sprawdzaj¹cych wobec tych osób,

j)  przeprowadzaniu, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, zwyk³ych postêpowañ sprawdzaj¹cych w ra-
mach postêpowania bezpieczeñstwa przemys³owego,

k) wystêpowaniu, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, w toku postêpowañ sprawdzaj¹cych, o których
mowa w lit. i oraz pkt 14 lit. a, do Zarz¹du Spraw We-
wnêtrznych Stra¿y Granicznej z wnioskiem o udostêp-
nienie informacji niezbêdnych do stwierdzenia, czy oso-
ba sprawdzana daje rêkojmiê zachowania tajemnicy,
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l)   realizacji spraw zwi¹zanych z przesy³aniem do Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wniosków i ankiet bez-
pieczeñstwa osobowego funkcjonariuszy  i pracowni-
ków Komendy G³ównej oraz komendantów oddzia³ów
i oœrodków szkolenia, ubiegaj¹cych siê o dopuszczenie
do informacji niejawnych UE, NATO, UZE,

m)  prowadzeniu w Komendzie G³ównej ewidencji osób, któ-
re uzyska³y poœwiadczenie bezpieczeñstwa,  którym od-
mówiono wydania poœwiadczenia bezpieczeñstwa oraz
osób, którym cofniêto poœwiadczenie bezpieczeñstwa,

n) przechowywaniu teczek akt postêpowañ sprawdzaj¹-
cych,

o)  prowadzeniu w Komendzie G³ównej wykazu stanowisk
i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do s³u¿by lub
pracy na stanowiskach, z którymi wi¹¿e siê dostêp do
informacji niejawnych,

p)  prowadzeniu postêpowañ wyjaœniaj¹cych dotycz¹cych
ustalenia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych w komórkach organi-
zacyjnych Komendy G³ównej,

q)  prowadzeniu rejestru postêpowañ wyjaœniaj¹cych, o któ-
rych mowa w lit. p i pkt 14 lit. c,

r)   opiniowaniu spraw dotycz¹cych udostêpnienia informa-
cji niejawnych,

s) prowadzeniu rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem informacji niejawnych,

t) prowadzeniu kancelarii tajnej Komendy G³ównej wraz
z jej oddzia³ami,

u) prowadzeniu kancelarii tajnej NATO i UE w Komendzie
G³ównej,

v) opracowywaniu projektów decyzji Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej w sprawie przed³u¿ania okresu
ochrony informacji niejawnych;

2) nadzór nad treœci¹ strony internetowej Komendy G³ównej
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, pod wzglêdem jej zgodnoœci z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony informacji nie-
jawnych oraz ochrony danych osobowych;

3) zapewnienie komórkom organizacyjnym Komendy G³ów-
nej i Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Po-
wstania Warszawskiego posiadaj¹cym siedziby w  Warsza-
wie obs³ugi w zakresie realizacji zadañ  poczty specjalnej;

4) realizacja zadañ archiwum zak³adowego Komendy G³ów-
nej i Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. Po-
wstania Warszawskiego z siedzib¹ w Warszawie;

5) dokonywanie analizy oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej, sk³ada-
nych Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej;

6) prowadzenie rejestru oœwiadczeñ maj¹tkowych, o których
mowa w pkt 5;

7) realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, pozostaj¹cych
we w³aœciwoœci Biura;

8) realizacja zadañ w zakresie przesy³ania do Instytutu Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu z³o¿onych Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej oœwiadczeñ lustracyjnych osób kandy-
duj¹cych do pe³nienia funkcji publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571,
Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 oraz Nr 176, poz. 1242);

9) koordynacja w zakresie formalnym, realizacji zadañ zwi¹-
zanych z obiegiem informacji jawnych w Komendzie G³ów-
nej;

10)  organizowanie i prowadzenie, w zakresie w³aœciwoœci
Biura, narad oraz szkoleñ, innych ni¿ wymieniono w pkt 1
lit. g i h, pkt 17 oraz pkt 24 lit. g;

11)  opracowywanie projektów aktów prawnych i zaleceñ za-
pewniaj¹cych jednolite stosowanie w jednostkach orga-
nizacyjnych Stra¿y Granicznej przepisów dotycz¹cych
w³aœciwoœci Biura;

12)   opiniowanie projektów aktów prawnych, w zakresie w³a-
œciwoœci Biura;

13)   sporz¹dzanie, na podstawie odrêbnych przepisów, planu
potrzeb na dany rok bud¿etowy, obejmuj¹cego rzeczowe
aktywa maj¹tku, w zakresie w³aœciwoœci Biura;

14)   nadzór nad realizacj¹ w jednostkach organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej zadañ wynikaj¹cych z przepisów ustawy
oraz:

a) prowadzenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych postêpowañ
sprawdzaj¹cych w stosunku do funkcjonariuszy i pra-
cowników innych ni¿ okreœleni w pkt 1 lit. i, tiret drugie,

b) opiniowanie odwo³añ od decyzji i postanowieñ Pe³no-
mocników do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
kierowników jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej, wydanych w ramach prowadzonych przez nich po-
stêpowañ sprawdzaj¹cych,

c) prowadzenie, na polecenie Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, postêpowañ wyjaœniaj¹cych dotycz¹cych
ustalenia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych w oddzia³ach i oœrod-
kach szkolenia Stra¿y Granicznej;

15) nadzór nad bezpieczeñstwem danych osobowych prze-
twarzanych w zbiorach danych osobowych, których ad-
ministratorem jest Komendant G³ówny Stra¿y Granicz-
nej, zwanych dalej „zbiorami danych”, w zakresie:

a) prowadzenia wykazu zbiorów danych,
b)  kontrolowania zakresu przedmiotowego i podmiotowe-

go przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych,
c)  realizowania procedur zwi¹zanych ze zg³aszaniem Ge-

neralnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zbiorów danych;

16)  prowadzenie ewidencji osób upowa¿nionych przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do przetwarza-
nia danych osobowych;

17)  organizowanie, tak¿e na wniosek kierowników komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej i koordynowanie
w Komendzie G³ównej szkoleñ z zakresu ochrony danych
osobowych;

18)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ Biura oraz zapewnienie ich ochrony;

19)   opracowywanie, wdra¿anie i aktualizowanie polityki bez-
pieczeñstwa przetwarzania danych osobowych w Stra¿y
Granicznej oraz instrukcji zarz¹dzania systemami infor-
matycznymi;

20)  realizacja zadañ zwi¹zanych ze zg³aszaniem do Krajowej
Ewidencji Systemów  Teleinformatycznych i Rejestrów Pu-
blicznych, o której mowa  w art. 19 ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów reali-
zuj¹cych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73 poz. 501 oraz z 2008 r.
Nr 127, poz. 817), danych dotycz¹cych prowadzonych
w Stra¿y Granicznej rejestrów publicznych;
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21)  prowadzenie rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem w Komendzie G³ównej informacji publicznej;

22)  prowadzenie rejestrów wydanych zaœwiadczeñ stwier-
dzaj¹cych odbycie szkoleñ realizowanych przez Biuro;

23)    zapewnienie fizycznej ochrony sztandaru Komendy G³ów-
nej  w miejscu jego przechowywania;

24)   realizacja zadañ Archiwum Stra¿y Granicznej jako archi-
wum pañstwowego wyodrêbnionego, w zakresie:

a)  porz¹dkowania zasobu historycznego formacji granicz-
nych oraz przyjmowania, gromadzenia, ewidencjonowa-
nia i opracowywania dokumentacji jednostek organiza-
cyjnych Stra¿y Granicznej,

b)  sprawowania merytorycznego nadzoru nad zasobem ar-
chiwów zak³adowych oraz postêpowania z materia³ami
archiwalnymi i dokumentacj¹ niearchiwaln¹  w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej,

c)   udzielania informacji o zasobie archiwalnym i jego popu-
laryzowania,

d)  udostêpniania materia³ów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej,

e) wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wy-
ci¹gów i reprodukcji przechowywanych materia³ów,
a tak¿e zaœwiadczeñ na podstawie tych materia³ów,

f)   brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”, któ-
rej min¹³ okres przechowywania,

g) organizowania szkoleñ z dziedziny archiwistyki,
h) zapewniania odpowiednich warunków przechowywa-

nia materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchiwal-
nej,

i) konserwacji materia³ów archiwalnych i dokumentacji
niearchiwalnej,

j) prowadzenia badañ naukowych odnosz¹cych siê do hi-
storii formacji granicznych, dziejów regionalnych i ar-
chiwistyki,

k) wydawania Ÿróde³ historycznych wytworzonych przez
formacje graniczne,

l) gromadzenia muzealiów zwi¹zanych z histori¹ forma-
cji granicznych,

m) wspó³pracy z innymi archiwami pañstwowymi oraz
oœrodkami naukowymi polegaj¹cej na  udzielaniu infor-
macji o zasobie archiwalnym, wydawaniu Ÿróde³, udo-
stêpnianiu i wymianie  materia³ów archiwalnych oraz
opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów praw-
nych odnosz¹cych siê do archiwistyki i archiwoznaw-
stwa,

n)  koordynowania i opiniowania spraw dotycz¹cych udo-
stêpniania materia³ów archiwalnych i dokumentacji nie-
archiwalnej Stra¿y Granicznej do celów s³u¿bowych, na-
ukowo-badawczych, publicystycznych i innych,

o) prowadzenia rejestru spraw zwi¹zanych z udostêpnia-
niem materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchi-
walnej Stra¿y Granicznej;

25)   nadzór nad realizacj¹ w jednostkach organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej zadañ  wynikaj¹cych z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600,z 2007 r.
Nr 64, poz. 426 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 39, poz. 307).

§ 3.

Postêpowania sprawdzaj¹ce, o których mowa w § 2  pkt 1
lit. i oraz pkt 14 lit. a, Biuro przeprowadza:

1) na polecenie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
w odniesieniu do kierowników komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej oraz komendantów oddzia³ów i oœrod-
ków szkolenia Stra¿y Granicznej;

2) na wniosek:
a) kierowników komórek organizacyjnych Komendy G³ów-

nej, w odniesieniu do podleg³ych im funkcjonariuszy
i pracowników,

b) komendantów oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y
Granicznej, w odniesieniu do podleg³ych im funkcjona-
riuszy i pracowników,

c) dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej, w odniesieniu do osób ubiegaj¹cych siê
o przyjêcie do s³u¿by albo pracy w Komendzie G³ównej.

§ 4.

W celu zapewnienia realizacji zadañ, o których mowa
w § 2, Biuro wspó³dzia³a  z organami administracji rz¹dowej,
pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami i in-
stytucjami innych pañstw oraz instytucjami i organizacjami
miêdzynarodowymi, w zakresie swojej w³aœciwoœci.

          § 5.

W sk³ad Biura wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ Postêpowañ Sprawdzaj¹cych;

4) Wydzia³  Kontroli, Analiz i Szkoleñ;

5) Wydzia³ Zabezpieczenia;

6) Wydzia³ Ochrony Dokumentacji;

7) Archiwum Stra¿y Granicznej:
a) Wydzia³ I,
b) Wydzia³ II;

8) Wydzia³ Bezpieczeñstwa Teleinformatycznego i Ochrony
Danych Osobowych.

           § 6.

Obs³ugê logistyczn¹, finansow¹ oraz ochronê fizyczn¹
Archiwum Stra¿y Granicznej zapewnia Nadodrzañski Oddzia³
Stra¿y Granicznej z siedzib¹ w Kroœnie Odrzañskim.

           § 7.

1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastêpców
i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor Biura jest Pe³nomocnikiem Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej do spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych.

3. Dyrektor Biura jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariu-
szy i pracowników Biura.

            § 8.

1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Biura nale¿y w szcze-
gólnoœci:
1) pe³nienie funkcji i wykonywanie zadañ Pe³nomocnika

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do spraw
Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie wynikaj¹-
cym z przepisów ustawy, a w szczególnoœci:
a) wydawanie lub odmowa wydania poœwiadczeñ bez-

pieczeñstwa, a tak¿e podejmowanie decyzji o cofniê-
ciu poœwiadczenia bezpieczeñstwa,
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b) opracowywanie planu postêpowania z materia³ami
zawieraj¹cymi informacje niejawne stanowi¹ce ta-
jemnicê pañstwow¹ w razie wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego,

c) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjaœnie-
nia przyczyn i okolicznoœci naruszenia przepisów
o ochronie informacji niejawnych,

d) informowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej o przypadkach naruszenia przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych, a w przypadkach narusze-
nia przepisów o ochronie informacji niejawnych ozna-
czonych klauzul¹ „poufne” lub wy¿sz¹, równie¿ Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,

e) informowanie, w imieniu Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, organu, który wyda³ poœwiadcze-
nie bezpieczeñstwa, o zatrudnieniu osoby przedsta-
wiaj¹cej to poœwiadczenie,

f) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia
Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej szcze-
gólnych wymagañ w zakresie ochrony informacji nie-
jawnych oznaczonych klauzul¹  „zastrze¿one”  w Ko-
mendzie G³ównej;

2) kierowanie Biurem i organizowanie jego pracy oraz za-
pewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wy-
konywania zadañ;

3) pe³nienie funkcji koordynatora, odpowiedzialnego za
wprowadzenie poszczególnych œrodków ochrony infor-
macji klasyfikowanych NATO, UZE i UE, w przypadku
wyst¹pienia sytuacji nadzwyczajnych;

4) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci pionu
ochrony informacji niejawnych Stra¿y Granicznej;

5) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej informacji o wynikach kontroli oraz planów
i sprawozdañ z zakresu w³aœciwoœci Biura;

6) wystêpowanie do kierowników komórek organizacyj-
nych Komendy G³ównej i jednostek organizacyjnych
Stra¿y Granicznej z zaleceniami, w zakresie w³aœciwo-
œci Biura;

7) wyznaczania podleg³ych mu funkcjonariuszy oraz pra-
cowników Biura do potwierdzania za zgodnoœæ kopii,
odpisów, wypisów, wyci¹gów z orygina³em dokumen-
tu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

8) dokonywanie analizy oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym
funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej, sk³a-
danych Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej;

9) nadzór nad wykonywaniem przez podleg³ych funkcjo-
nariuszy i pracowników  Biura zadañ wynikaj¹cych z za-
kresu ich obowi¹zków i uprawnieñ;

10) wspó³dzia³anie z podmiotami, o których mowa w § 4,
w zakresie w³aœciwoœci Biura;

11) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej wniosków i projektów zmian przepisów doty-
cz¹cych dzia³alnoœci archiwalnej;

12) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych w podleg³ej komórce organizacyjnej;

13) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych w Biurze danych
osobowych.

2.   Dyrektor Biura posiada uprawnienia do:
1) wydawania decyzji, upowa¿nieñ, zaœwiadczeñ, wytycz-

nych i poleceñ w sprawach zwi¹zanych z zakresem dzia-
³ania i funkcjonowania Biura;

2) zlecania podleg³ym funkcjonariuszom i pracownikom,
na czas okreœlony potrzebami s³u¿by i pracy, wynikaj¹-
cymi z zakresu zadañ Biura, wykonywania zadañ innych
ni¿ okreœlone w zakresach obowi¹zków i uprawnieñ na
zajmowanych stanowiskach s³u¿bowych;

3) rozpatrywania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, spraw zwi¹zanych z udostêpnianiem in-
formacji publicznej;

4) prowadzenia korespondencji z podmiotami pañstwowy-
mi i zagranicznymi w zakresie w³aœciwoœci Biura;

5) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bo-

wych podleg³ych mu funkcjonariuszy i pracowników
Biura,

b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Biura oraz
jego zastêpców;

6) wyra¿ania zgody na brakowanie/zniszczenie dokumen-
tacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC” znajdu-
j¹cej siê w Biurze, w drodze  zatwierdzenia protoko³u
brakowania/zniszczenia tych dokumentów;

7) upowa¿niania na piœmie podleg³ych funkcjonariuszy
i pracowników do za³atwiania okreœlonych spraw w jego
imieniu;

8) powo³ywania, spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników Biura, zespo³ów i komisji do wykony-
wania poszczególnych zadañ oraz okreœlania zakresu
tych zadañ, trybu pracy i okresu dzia³ania;

9) udostêpniania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w któ-
rych przetwarza siê te dane w zwi¹zku z realizacj¹ za-
dañ s³u¿bowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzy-
mania.

§ 9.

Dyrektor Biura, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada pisemne oœwiadczenie
o przyjêciu obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Biura, okre-
œlonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone
czytelnym podpisem, które nastêpnie przekazywane jest do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
w celu w³¹czenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej umieszcza na oœwiad-
czeniu pieczêæ swojej jednostki organizacyjnej.

  § 10.

Zastêpcy dyrektora Biura, w zakresie swoich uprawnieñ,
upowa¿nieni s¹ do potwierdzania pod wzglêdem merytorycz-
nym rozliczeñ kosztów okreœlonych w  § 8 ust. 2 pkt 5 lit. a.
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77

DECYZJA NR 253

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 1 paŸdziernika 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad oznakowania, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicznych nośników,

na których przechowywane są informacje w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

§ 1.

W decyzji Nr 63 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie  zasad oznakowa-
nia, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicz-
nych noœników, na których przechowywane s¹ informacje
w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicznej (Dz. Urz.
KGSG Nr 3, poz. 24, Nr 4, poz. 30, z 2007 r. Nr 5, poz. 53,
Nr 12, poz. 109) w §  5 w ust. 1 po pkt 15 dodaje siê pkt 16
w brzmieniu:

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

78

DECYZJA NR 267

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie uchylenia decyzji nr 224 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie prowadzenia działań granicznych przez funkcjonariuszy II Wydziału Odwodowego w Sanoku

Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej

   W zwi¹zku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paŸdziernika
1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 z póŸn. zm.), ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Uchyla siê decyzjê nr 224 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie prowadze-

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS

nia dzia³añ granicznych przez funkcjonariuszy II Wydzia³u Od-
wodowego w Sanoku Zarz¹du Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y
Granicznej.

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

„16) Oœrodek Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicznej –
SO.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie og³oszonych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 12

1. Zarz¹dzenie nr 73 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków

szkolenia.

2. Zarz¹dzenie nr 74 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 12 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

w sprawie organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków

szkolenia.

3. Zarz¹dzenie nr 76 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zniszczenia

materia³ów z obserwacji niezawieraj¹cych dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego.

4. Decyzja nr 251 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie przed³u¿enia ochro-

ny informacji niejawnych.

5. Decyzja nr 252 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u

do ustalenia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Policji do s³u¿by w Stra¿y Granicznej

6. Decyzja nr 254 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

7. Decyzja nr 255 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na

udostêpnienie informacji niejawnych.

8. Decyzja nr 256 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u

do ustalenia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Policji do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.

9. Decyzja nr 257 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyznaczenia funkcjo-

nariusza do przekazania broni palnej przydzielonej mjr. SG Robertowi CHRZUSZCZOWI wraz z amunicj¹, do depozytu

w magazynie uzbrojenia Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Warszawie.

10. Decyzja nr 258 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie

powo³ania zespo³u do spraw sta³ego monitoringu i koordynacji dzia³añ Stra¿y Granicznej w zakresie zapobiegania i zwal-

czania przestêpstwa handlu ludŸmi.

11. Decyzja nr 259 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 8 paŸdziernika 2009 r. w sprawie przed³u¿enia okresu

ochrony informacji niejawnych.

12. Decyzja nr 260 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 8 paŸdziernika 2009 r. w sprawie uchylenia pe³nomoc-

nictwa.

13. Decyzja nr 261 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Pe³no-

mocnika Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do spraw równego traktowania.

14. Decyzja nr 262 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 15 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zastêpowania

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

15. Decyzja nr 263 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u

do przeprowadzenia testów kamery termowizyjnej VarioView 150.

16. Decyzja nr 264 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u

do przeprowadzenia testów zintegrowanej Sieci ³¹cznoœci cyfrowej firmy AXEL, opartej na systemie ³¹cznoœci radiowej

MOTOTRBO.
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Wykaz porozumieñ Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie og³oszonych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 12

1. Porozumienie nr 19 miêdzy Komendantem G³ównym Stra¿y Granicznej a G³ównym Geodet¹ Kraju zawarte w dniu 8 paŸ-

dziernika 2009 r. o wspó³dzia³aniu Stra¿y Granicznej ze S³u¿b¹ Geodezyjn¹ i Kartograficzn¹ w zakresie realizacji zadañ

zwi¹zanych z przebiegiem granicy pañstwowej.

17. Decyzja nr 265 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 19 paŸdziernika 2009 r. w sprawie zastêpowania

Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

18. Decyzja nr 266 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania komisji

powypadkowej do ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku pp³k. SG Jerzego ROGALI.

19. Decyzja nr 268 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania komisji

likwidacyjnych w Zarz¹dzie Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y Granicznej.

20. Decyzja nr 269 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji

do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty do spraw ewidencji materia³owej w Wydziale Organiza-

cyjno-Finansowym Biura Lotnictwa Stra¿y Granicznej.

21. Decyzja nr 270 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji

do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw identyfikacji cudzoziemców i realiza-

cji porozumieñ miêdzynarodowych w Sekcji Identyfikacji Cudzoziemców i Readmisji  Wydzia³u Organizacji Powrotów Zarz¹-

du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

2. Umowa o Konsorcjum Nr 20/BP miêdzy Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ ds. Migracji (IOM), Budapeszt MRF (zwanej dalej

„Liderem Konsorcjum”) a Polsk¹ Stra¿¹ Graniczn¹ W³osk¹ S³u¿b¹ Celn¹ Departamentem S³u¿by Celnej w Ministerstwie

Finansów Republiki Litewskiej Pañstwow¹ S³u¿b¹ Graniczn¹ w Ministerstwie Spraw  Wewnêtrznych Republiki Litewskiej

Wêgierskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów  Wiejskich/ Departamentem ds. Kontroli ̄ ywienia Fiñsk¹ Pañ-

stwow¹ S³u¿b¹ Celn¹ Policj¹ Kryminaln¹ Szwecji (zawnych dalej wspólnie albo indywidualnie „Partnerem(ami)”) w spra-

wie projektu „Wzmacnianie zintegrowanego zarz¹dzania granicami w Zachodnich Ba³kanach i Turcji”.

3. Porozumienie Nr 21  miêdzy Komendantem G³ównym Stra¿y Granicznej i Prawos³awnym Ordynariuszem Wojskowym

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania prawos³awnego duszpasterstwa w Stra¿y Granicznej.

4. Porozumienie Nr 22  miêdzy Komendantem G³ównym Stra¿y Granicznej a Przedstawicielem Regionalnym Wysokiego

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw UchodŸców dla Europy Œrodkowej dotycz¹ce sposobów wzajemnej wspó³-

pracy oraz koordynacji dzia³añ w zakresie dostêpu osób do procedury zwi¹zanej z udzia³em ochrony miêdzynarodowej na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w dniu 21 paŸdziernika 2009 r. w Warszawie.
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