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ZARZ¥DZENIE NR 42

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 20 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 
poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, 
poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W załączniku do zarządzenia nr 68 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania 
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 68 i Nr 16, poz. 107) 
zmienionym zarządzeniem nr 14 z dnia 25 lutego 2010 r. 
i nr 60 z dnia 13 października 2010 r. wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
„6. Ośrodek współpracuje z jednostkami resortu spraw 
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wewnętrznych i administracji w zakresie integracji 
zaplecza logistycznego.

7. Ogólne zasady współpracy określają w szczególno-
ści Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie 
integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu.

8. Szczegółowy zakres, sposób i zasady współpracy, 
o której mowa w ust. 6, określają porozumienia 
i umowy zawarte pomiędzy Komendantem Ośrod-
ka, a uprawnionymi przedstawicielami zaintereso-
wanych stron.”;

2) w § 4 w ust. 2:
a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie kursu doskonaląco-atestacyjnego 
dla przewodników psów służbowych; „,

b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) realizowanie doskonalenia zawodowego cen-

tralnego i doskonalenia zawodowego lokalne-
go dla funkcjonariuszy i pracowników Straży 
Granicznej;”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia 

zbiory biblioteczne oraz prowadzi działalność 
wydawniczą.”;

4) w § 10:
a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Kierownictwo, w tym:
a)  Zespół Stanowisk Samodzielnych,
b)  Referat Nadzoru i Kontroli.”,

b)  w pkt 2 skreśla się lit. a;

5) w § 17 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecin-
kiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zastępuje Komendanta Ośrodka w czasie jego 

nieobecności i nieobecności Zastępców Komen-
danta Ośrodka.”;

6) w § 18:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych 
wchodzą: kapelan, starszy specjalista do spraw 
koordynacji działań, radcy prawni, specjalista 
do spraw przeciwpożarowych oraz starszy in-
spektor do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy.”,

b)  ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Do szczegółowych zadań specjalisty do spraw 

przeciwpożarowych należy:
1)  prowadzenie działalności profilaktyczno - 

szkoleniowej w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej obiektów i mienia Ośrodka;

2)  realizowanie nadzoru i kontroli oraz doradz-
twa w zakresie przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa ochrony przeciwpo-
żarowej obiektów i mienia Ośrodka.

5. Do zakresu zadań starszego inspektora do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy należą zadania 
określone w przepisach regulujących zadania 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy.”,

c)  uchyla się ust. 7 i 8;

7) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Do podstawowych zadań Referatu Nadzoru 
i Kontroli należy:
1)  kontrolowanie działalności komórek orga-

nizacyjnych Ośrodka oraz wykonywania 
obowiązków i czynności służbowych przez 
funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka 
oraz słuchaczy;

2)  przyjmowanie w imieniu Komendanta 
Ośrodka osób w sprawach skarg i wnio-
sków oraz wykonywanie czynności w za-
kresie załatwiania otrzymanych przez Ko-
mendanta Ośrodka skarg i wniosków;

3)  informowanie Komendanta Ośrodka 
o ujawnionych nieprawidłowościach w ce-
lu niezwłocznego podjęcia działań zarad-
czych i usprawniających;

4)  opracowanie rocznych planów kontroli 
i przedkładanie ich Komendantowi Ośrodka 
do zatwierdzenia;

5)  współuczestniczenie w doskonaleniu form 
i metod działalności kontrolnej w Straży 
Granicznej;

6)  analizowanie funkcjonowania struktur or-
ganizacyjnych, organizacji służby i pracy, 
form i metod kierowania oraz sprawowania 
nadzoru służbowego w Ośrodku, a także 
przedstawianie propozycji w tym zakresie;

7)  sporządzanie rocznych sprawozdań z dzia-
łalności kontrolnej oraz załatwiania skarg 
i wniosków, a także przesyłanie ich w okre-
ślonych terminach do Inspektoratu Nadzo-
ru i Kontroli Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej.”;

8) w § 19 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) przedstawianie właściwym komórkom organi-

zacyjnym Ośrodka danych w zakresie zapewnie-
nia wyposażenia w sprzęt szkoleniowy (tresuro-
wy) i pielęgnacyjny;”;

9) w § 21 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) prowadzenie zajęć z zakresu działań interwencyj-

nych (taktyki prowadzenia interwencji);”;

10) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich 

poziomach z zakresu: języków obcych, komunika-
cji społecznej, psychologii, etyki zawodowej, za-
rządzania, strzelania z broni strzeleckiej, wycho-
wania fizycznego, zabezpieczenia służby granicz-
nej, eksploatacji pojazdów, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, telein-
formatyki oraz obserwacji technicznej;”;

11) w § 23:
a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu 
metodyki kształcenia oraz innych określonych 
w planie zajęć;”,

b)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uczestniczenie w projektowaniu zmian w pro-

gramach szkoleń oraz udzielanie pomocy 
metodyczno-merytorycznej w przygotowaniu 
programów szkoleń specjalistycznych, kursów 
doskonalących, a także planowanie i organizo-
wanie doskonalenia zawodowego lokalnego;”,
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c)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) koordynowanie przedsięwzięć związanych z re-

alizacją nadzoru pedagogicznego w Ośrodku;”,
d)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) planowanie i organizowanie doskonalenia 
zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pra-
cowników Ośrodka z uwzględnieniem potrzeb 
szkoleniowych zgłoszonych przez inne komór-
ki organizacyjne Ośrodka;”,

e)  pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) prowadzenie działalności bibliotecznej i wy-

dawniczej w Ośrodku;”,
f)  po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) sprawowanie nadzoru nad realizacją procesu 
opracowywania skryptów, broszur i innych 
dokumentów organizacyjno-metodycznych 
stanowiących podstawę działalności pionu 
dydaktycznego.”;

12) w § 24:
a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przedstawianie właściwym komórkom organi-
zacyjnym Ośrodka danych w zakresie zapew-
nienia wyżywienia dla słuchaczy i psów służbo-
wych;”,

b)  w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zabezpieczenie funkcjonowania magazynu 
broni, przechowywanie i wydawanie słucha-
czom broni oraz sprzętu techniki specjalnej.”;

13) w § 25 uchyla się pkt 11;

14) w § 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowanie kierunków i zasad prowadzenia 

polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w ramach przydzielanych środków 
finansowych oraz przyznanych etatów i limitów;”;

15) w § 27:
a)  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 
fizycznego oraz ochrony danych osobowych, 
a także kontrolowanie przestrzegania przepi-
sów w tym zakresie;

2) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postę-
powań sprawdzających w stosunku do funk-
cjonariuszy i pracowników oraz osób ubiega-
jących się o przyjęcie do służby lub pracy albo 
w związku z wykonywaniem czynności zleco-
nych, z którymi się wiąże dostęp do informacji 
niejawnych, a także kontrolnych w przypadku 
ujawnienia nowych informacji wskazujących, 
że osoba nie daje rękojmi zachowania tajem-
nicy;”,

b)  pkt 9 -11 otrzymują brzmienie:
„9) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ośrod-

ka, opracowanie i aktualizowanie planu ochro-
ny informacji niejawnych oraz wydzielanie stref 
ochronnych;

10)  określanie zasad i wymagań bezpieczeństwa 
dla systemów teleinformatycznych, służących 
do przetwarzania informacji niejawnych oraz 
kontrolowanie ich funkcjonowania;

11) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informa-
cji niejawnych, w szczególności szacowanie 
ryzyka, analizowanie i dokonywanie ocen stanu 
ochrony informacji niejawnych;”,

c)  w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 21 i 22 w brzmieniu:
„21) prowadzenie i realizacja zadań kancelarii jaw-

nej;
22) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników 

Ośrodka w zakresie wytwarzania dokumentów 
jawnych, ich obiegu, brakowania i archiwiza-
cji.”;

16) w § 28 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) prowadzenie obsługi kasowej pracowników, 

funkcjonariuszy, emerytów oraz kontrahentów 
Ośrodka.”;

17) w § 29:
a)  pkt 1- 4 otrzymują brzmienie:

„1) logistyczne zabezpieczenie procesu szkolenia 
oraz prowadzenie gospodarki rzeczowymi 
składnikami majątku w zakresie mienia gospo-
darki: transportowej, paliwowo-energetycznej, 
mundurowej, żywnościowej, uzbrojenia i tech-
niki specjalnej, drukami oraz wydawnictwami 
topograficznymi, sprzętem i materiałami za-
kwaterowania i budownictwa, sprzętem inży-
nieryjno-technicznym, kulturalno-oświatowym 
i sportowym, szkoleniowym, materiałami 
biurowymi, jednorazowego użytku oraz zwią-
zanymi z gospodarką magazynową;

2) zapewnienie obsługi logistycznej placówek 
Straży Granicznej, o których mowa w § 3 ust. 1;

3) obsługa administracyjna i utrzymanie nieru-
chomości pozostających w trwałym zarządzie 
Ośrodka;

4) wykonywanie zadań inwestycyjnych, remon-
towych i konserwacyjnych;”,

b)  pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) planowanie i realizacja zaopatrzenia Ośrodka, 

prowadzenie ewidencji materiałowo-finansowej 
i sprawozdawczości w tym zakresie;

8) przygotowywanie, realizowanie planu finanso-
wego oraz planu zamówień publicznych Ośrod-
ka w ramach właściwości wydziału;”,

c)  pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) zaopatrywanie Ośrodka w pieczęcie i stem-

ple;”,
d)  w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 17-19 w brzmieniu:
„17) zaopatrywanie biblioteki Ośrodka w środki 

dydaktyczne;
18) zaopatrywanie funkcjonariuszy, o których mo-

wa § 3 ust. 3 w środki materiałowo-techniczne 
oraz sprzęt specjalistyczny;

19)  opracowywanie projektów decyzji, porozumień 
i umów w ramach właściwości wydziału.”;

18) w § 31 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) organizacja szkoleń doskonalących, obozów kon-

dycyjnych oraz innych obozów związanych z po-
prawą kondycji fizycznej funkcjonariuszy i pracow-
ników Straży Granicznej, służb resortu spraw 
wewnętrznych i administracji oraz innych osób;
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3) organizowanie wypoczynku na bazie pomieszczeń 
służbowych niewykorzystanych w danym okresie 
do celów służbowych, dla funkcjonariuszy i pra-
cowników Straży Granicznej, służb resortu spraw 
wewnętrznych i administracji oraz innych osób.”;

19) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Organami opiniodawczo – doradczymi Komen-

danta Ośrodka są:

1)  Kolegium Komendanta Ośrodka;
2)  Rada Pedagogiczna.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopa-
da 2011 r.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST


