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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

Rozdzia³ 1

  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Oœrodek, dzia³a na podstawie przepisów 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 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 98, poz. 817 i Nr 85,
poz. 716), zwanej dalej „ustaw¹”, oraz przepisów wykonaw-
czych do tej ustawy.

STATUT

Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra¿y Granicznej

§ 2.

1.  Oœrodek realizuje szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowni-
ków Stra¿y Granicznej w formach i na zasadach okreœlo-
nych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegó³owych
zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej.

2.  Osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu, zwane dalej „s³uchacza-
mi”, w czasie trwania szkolenia podlegaj¹ w³adzy dyscypli-
narnej Komendanta Oœrodka, na zasadach okreœlonych
odrêbnymi przepisami.
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§ 3.

1. Oœrodek zapewnia obs³ugê logistyczno-finansow¹ placów-
kom Stra¿y Granicznej w Zgorzelcu, Jeleniej Górze i Luba-
niu.

2. Zakres, sposób i zasady obs³ugi logistyczno-finansowej
placówek, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹ porozumie-
nia zawarte pomiêdzy Komendantem Oœrodka a Komen-
dantem Nadodrzañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej i Ko-
mendantem Sudeckiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Rozdzia³ 2

ZADANIA OŒRODKA

§ 4.

 1. Podstawowym zadaniem Oœrodka jest szkolenie i przygo-
towanie funkcjonariuszy oraz pracowników Stra¿y Granicz-
nej do prawid³owego wykonywania zadañ okreœlonych
w ustawie o Stra¿y Granicznej i innych przepisach.

2. Do zadañ Oœrodka nale¿y w szczególnoœci:
1) prowadzenie szkolenia w zakresie szko³y chor¹¿ych dla

przewodników psów s³u¿bowych;
2) prowadzenie szkolenia w zakresie postêpowania

w sprawach cudzoziemców;
3) prowadzenie szkolenia doskonal¹co-atestacyjnego dla

przewodników psów s³u¿bowych;
4) prowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu ky-

nologii s³u¿bowej;
5) prowadzenie szkolenia   podstawowego, w tym dla funk-

cjonariuszy posiadaj¹cych zawodowe wykszta³cenie
wojskowe, policyjne, po¿arnicze lub o podobnym cha-
rakterze oraz kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe
szczególnie przydatne do s³u¿by na przewidzianym sta-
nowisku s³u¿bowym;

6) prowadzenie szkolenia z zakresu szko³y podoficerskiej;
7) kszta³towanie umiejêtnoœci zawodowych, którymi po-

winien charakteryzowaæ siê funkcjonariusz na okreœlo-
nym stanowisku s³u¿bowym;

8) realizowanie doskonalenia zawodowego, kursów do-
skonal¹cych i szkoleñ specjalistycznych dla funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej;

9) wyrabianie u s³uchaczy nawyku samokszta³cenia po-
przez wdra¿anie do systematycznego uzupe³niania i po-
g³êbiania uzyskanej wiedzy;

10)  kszta³towanie u  s³uchaczy umiejêtnoœci  wykorzysty-
wania nabytej  wiedzy podczas wykonywania obowi¹z-
ków s³u¿bowych;

11)  udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organiza-
cyjnym Stra¿y Granicznej; w tym udostêpnienie obiek-
tu strzelnicy na potrzeby Nadodrzañskiego oraz Sudec-
kiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej;

12)  wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji
odwodu centralnego podporz¹dkowania Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej.

3. Oœrodek  mo¿e  organizowaæ  konferencje, seminaria,  sym-
pozja,  warsztaty,  wyk³ady i odczyty.

4. Zasady organizacji i przebieg szkolenia w Oœrodku oraz
prawa i obowi¹zki s³uchaczy okreœl¹ regulamin nauki oraz
regulamin pobytu s³uchaczy wprowadzone przez Komen-
danta Oœrodka.

5. Oœrodek mo¿e za zgod¹ Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej prowadziæ szkolenia

dla innych organów i instytucji w³aœciwych w sprawach
ochrony granic pañstwowych lub wykonuj¹cych zadania
na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz jed-
nostek Ministerstwa Obrony Narodowej, a tak¿e organi-
zacji miêdzynarodowych.

§ 5.

 Oœrodek opracowuje projekty programów szkoleñ na
zasadach okreœlonych w przepisach w sprawie zakresu oraz
szczegó³owych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowni-
ków Stra¿y Granicznej.

§ 6.

1. Oœrodek realizuj¹c zadania, o których mowa w § 4, wspó³-
pracuje z jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej,
komórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej, krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacja-
mi naukowymi, a tak¿e organami administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej oraz organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Oœrodek mo¿e w zakresie problematyki zwi¹zanej z ochron¹
granicy pañstwowej, kontrol¹ ruchu granicznego, kynolo-
gi¹ i metodyk¹ nauczania, za zgod¹ Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej, wspó³pracowaæ z zagranicznymi
s³u¿bami granicznymi, organami i instytucjami w³aœciwy-
mi w sprawach ochrony granic pañstwowych lub wyko-
nuj¹cymi zadania na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa pu-
blicznego, szko³ami wy¿szymi i innymi instytucjami nauko-
wymi oraz organizacjami miêdzynarodowymi.

§ 7.

Oœrodek dokonuje, na potrzeby Stra¿y Granicznej, cen-
tralnego zakupu psów do celów s³u¿bowych, a tak¿e sprzêtu
tresurowego dla tych psów.

§ 8.

 Oœrodek  gromadzi, opracowuje i udostêpnia  zbiory
biblioteczne oraz prowadzi dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i poligra-
ficzn¹.

§ 9.

Oœrodek przetwarza dane osobowe w zakresie wynika-
j¹cym z realizacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla
Oœrodka oraz zapewnia im ochronê.

Rozdzia³ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŒRODKA

§ 10.

Strukturê organizacyjn¹ Oœrodka stanowi¹:

1) Kierownictwo;

2) Komórki organizacyjne:
a) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;
b) Zak³ad Kynologii;
c) Zak³ad do Spraw Cudzoziemców;
d) Zak³ad S³u¿by Granicznej;
e) Zak³ad Szkolenia Ogólnozawodowego;
f) Zak³ad Organizacji Dydaktyki;
g) Pododdzia³y Szkolne;
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h)  Wydzia³ Prezydialny;
i)  Wydzia³ Kadr;
j)  Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych;
k)  Wydzia³ Finansów;
I)  Wydzia³ Techniki i Zaopatrzenia;
m)  Wydzia³ £¹cznoœci i Informatyki;
n)  Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie.

§ 11.

 1. Komórkami organizacyjnymi Oœrodka kieruj¹:
1) kierownicy – w zak³adach i obiekcie szkoleniowym;
2) komendant – w pododdzia³ach szkolnych;
3) naczelnicy – w wydzia³ach.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, s¹ prze³o¿onymi podle-
g³ych im funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicz-
nej.

Rozdzia³ 4

KIEROWNICTWO OŒRODKA

§ 12.

1. Komendant Oœrodka kieruje Oœrodkiem przy pomocy za-
stêpców, a tak¿e g³ównego ksiêgowego, komendanta Pod-
oddzia³ów Szkolnych, kierowników zak³adów, naczelników
wydzia³ów, kierownika Obiektu szkoleniowego oraz Zespo-
³u Stanowisk Samodzielnych.

2. Komendant Oœrodka mo¿e upowa¿niæ osoby, o których
mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w jego imieniu.

§ 13.

1. Komendant Oœrodka jest prze³o¿onym wszystkich funkcjo-
nariuszy, pracowników i s³uchaczy Oœrodka oraz reprezen-
tuje Oœrodek na zewn¹trz.

2. Komendant Oœrodka nadzoruje bezpoœrednio zastêpców

Komendanta Oœrodka, g³ównego ksiêgowego, Zespó³ Sta-

nowisk Samodzielnych, Wydzia³ Prezydialny, Wydzia³ Kadr,

Wydzia³ Ochrony Informacji Niejawnych, Wydzia³ Finan-

sów i Obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie.

§ 14.

1. Do zakresu obowi¹zków Komendanta Oœrodka nale¿y
w szczególnoœci:
1) zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowa-

nia Oœrodka;
2) opracowywanie strategii rozwoju Oœrodka;
3) stwarzanie warunków do sta³ego doskonalenia syste-

mu szkolenia, dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej
i wydawniczej oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych
funkcjonariuszy i pracowników Oœrodka;

4) kontrolowanie przebiegu procesu dydaktycznego reali-
zowanego przez Oœrodek;

5) sprawowanie nadzoru nad systematyczn¹ popraw¹ wa-
runków techniczno-materia³owego zabezpieczenia pro-
cesu szkolenia oraz warunków socjalno-bytowych s³u¿-
by i pracy w Oœrodku;

6) zarz¹dzanie maj¹tkiem Oœrodka i gospodark¹ finan-
sow¹ oraz dysponowanie przyznanymi œrodkami bud¿e-
towymi;

7) zarz¹dzanie ca³okszta³tem gospodarki finansowej,
w tym wykonywanie obowi¹zków w zakresie kontroli
finansowej, okreœlonych w odrêbnych przepisach;

8) organizacja zabezpieczenia logistycznego Oœrodka;
9) zatwierdzanie planów dzia³alnoœci oraz innych dokumen-

tów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Oœrodka;
10)  okreœlenie rodzaju zajêæ dydaktycznych rozliczanych

w ramach pensum oraz wymiaru pensum;
11)  wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi

w Oœrodku oraz naczelnikiem w³aœciwego Wydzia³u Za-
miejscowego Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Gra-
nicznej na  zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisa-
mi;

12)  podejmowanie decyzji kadrowych oraz decyzji w spra-
wach kwalifikacji kandydatów na szkolenia, w ramach
uprawnieñ okreœlonych w odrêbnych przepisach;

13) powo³ywanie zespo³ów lub wyznaczanie osób do prze-
prowadzania czynnoœci wyjaœniaj¹cych i postêpowañ
dyscyplinarnych;

14) zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania systemów
³¹cznoœci i informatyki;

15) organizowanie i zapewnienie ochrony informacji nie-
jawnych;

16) zapewnienie obs³ugi prawnej oraz nadzór nad prze-
strzeganiem przepisów bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy oraz ochrony przeciwpo¿arowej;

17) organizowanie i zapewnienie  fizycznego i techniczne-
go zabezpieczenia obszarów Oœrodka;

18) zapewnienie realizacji zadañ z zakresu przygotowañ
obronnych i zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych,
okreœlonych w odrêbnych przepisach;

19)  wykonywanie wszelkich przedsiêwziêæ w ramach reali-
zowanej przez Stra¿ Graniczn¹ strategii antykorupcyj-
nej;

20)  kontrolowanie dzia³alnoœci samodzielnych stanowisk
s³u¿bowych i komórek organizacyjnych Oœrodka;

21)  podejmowanie innych decyzji wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa;

22)  wydawanie dyplomów, œwiadectw oraz zaœwiadczeñ
uzyskania okreœlonych kwalifikacji zawodowych  we-
d³ug wzorów okreœlonych  odrêbnymi przepisami oraz
atestów psów s³u¿bowych oraz ich duplikatów;

23)  stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych.

2. Do zakresu uprawnieñ Komendanta Oœrodka nale¿y
w szczególnoœci:
1) wydawanie decyzji, regulaminów, wytycznych, poleceñ

i rozkazów niezbêdnych do sprawnego funkcjonowania
Oœrodka;

2) powo³ywanie zespo³ów o charakterze sta³ym lub doraŸ-
nym, spe³niaj¹cych funkcje doradcze, opiniodawcze oraz
opracowuj¹ce materia³y szkoleniowe;

3) zawieranie porozumieñ i umów z podmiotami okreœlo-
nymi w § 6;

4) wyra¿anie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej zgody na brakowanie, znajduj¹cych siê w Oœrod-
ku dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwa³ym zna-
czeniu praktycznym, oznaczonych symbolem „BC” oraz
wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum, w dro-
dze zatwierdzenia protoko³u brakowania tych dokumen-
tów;

5) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych w Oœrodku;
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6) udostêpnianie, w imieniu Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w któ-
rych przetwarza te dane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ
s³u¿bowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzyma-
nia.

§ 15.

Zastêpca Komendanta Oœrodka w³aœciwy w sprawach
dydaktycznych, kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci dydaktycz-
no-wychowawczej realizowanej przez zak³ady oraz Pododdzia-
³y Szkolne, a w szczególnoœci:

1) zastêpuje Komenda Oœrodka w czasie jego nieobecnoœci;

2) organizuje, koordynuje i nadzoruje proces dydaktyczny
w Oœrodku;

3) inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej;

4) okreœla, organizuje i nadzoruje rozwój i doskonalenie bazy
dydaktycznej oraz wytwarzanie pomocy i materia³ów szko-
leniowych;

5) organizuje i kieruje wspó³prac¹ z komórkami organizacyj-
nymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, jednostkami
organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, terenowymi organa-
mi i oœrodkami szkolenia Stra¿y Granicznej, organami i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg³ymi lub nadzorowany-
mi przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych,
Ministra Sprawiedliwoœci oraz jednostkami organizacyj-
nymi podporz¹dkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanymi, a tak¿e instytucjami kra-
jowymi i zagranicznymi, w zakresie realizacji programów
szkolenia;

6) organizuje i koordynuje dzia³alnoœæ Pododdzia³ów Szkol-
nych z innymi komórkami organizacyjnymi Oœrodka;

7) dokonuje bie¿¹cej oceny pracy funkcjonariuszy i pracow-
ników zajmuj¹cych siê procesem szkolenia w Oœrodku.

§ 16.

Zastêpca Komendanta Oœrodka w³aœciwy w sprawach
logistycznych kieruje prac¹ Wydzia³u Techniki i Zaopatrzenia,
Wydzia³u £¹cznoœci i Informatyki i Obiektu szkoleniowego
w Szklarskiej Porêbie a w szczególnoœci:

1) zastêpuje Komenda Oœrodka w czasie jego nieobecnoœci;

2) kieruje i koordynuje wykonywaniem zadañ logistycznych
Oœrodka oraz sprawuje nadzór nad planowaniem finanso-
wym w tym zakresie;

3) sprawuje  nadzór nad  wydatkowaniem  przyznanych  œrod-
ków  finansowych, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi fi-
nansów publicznych i zamówieñ publicznych;

4) sprawuje nadzór nad opracowywaniem i realizacj¹ planów
zamierzeñ logistycznych Oœrodka;

5) sprawuje nadzór nad w³aœciwym zabezpieczeniem mate-
ria³owo-technicznym procesu dydaktycznego, w tym w³a-
œciwych warunków socjalno-bytowych dla s³uchaczy;

6) inicjuje i nadzoruje przedsiêwziêcia, zmierzaj¹ce do zapew-
nienia odpowiednich warunków bezpieczeñstwa higieny
s³u¿by i pracy oraz ochrony przeciwpo¿arowej;

7) sprawuje nadzór nad planowaniem rozwoju oraz organi-
zacj¹ systemów ³¹cznoœci radiowej, przewodowej i infor-
matycznej Oœrodka;

8) inicjuje i nadzoruje opracowywanie projektów aktów nor-
matywnych Komendanta Oœrodka, reguluj¹cych jego funk-
cjonowanie w zakresie odpowiedzialnoœci s³u¿bowej.

§ 17.

1. G³ówny ksiêgowy nadzoruje pracê Wydzia³u Finansów,
a w szczególnoœci do jego zadañ nale¿y:
1) prowadzenie rachunkowoœci Oœrodka;
2) wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi;
3) dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji go-

spodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetel-

noœci dokumentów dotycz¹cych operacji gospodarczych
i finansowych.

2.  Do uprawnieñ g³ównego ksiêgowego nale¿y:
1) ¿¹danie od innych kierowników komórek organizacyj-

nych Oœrodka udzielania w formie ustnej lub pisemnej,
niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ, jak równie¿ udo-
stêpniania do wgl¹du dokumentów i wyliczeñ, bêd¹cych
Ÿród³em tych informacji i wyliczeñ;

2) wnioskowanie do Komendanta Oœrodka o okreœlenie
trybu, wed³ug którego maj¹ byæ wykonywane przez inne
komórki organizacyjne Oœrodka prace, niezbêdne do za-
pewnienia prawid³owoœci gospodarki finansowej oraz
ewidencji ksiêgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdaw-
czoœci finansowej.

Rozdzia³ 5

SZCZEGÓ£OWE ZADANIA
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŒRODKA

§ 18.

1. W sk³ad Zespo³u Stanowisk Samodzielnych wchodz¹: ka-
pelan, radcy prawni, starszy asystent do spraw przeciw-
po¿arowych, starszy inspektor do spraw bezpieczeñstwa
i higieny pracy, starszy specjalista do spraw koordynacji
dzia³añ, starszy specjalista do spraw nadzoru i kontroli oraz
starszy specjalista do spraw kontroli finansowej.

2. Do szczegó³owych zadañ kapelana nale¿y:
1) zapewnienie obs³ugi liturgicznej œwi¹t i uroczystoœci

w Oœrodku;
2) sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariu-

szami, pracownikami i cz³onkami ich rodzin oraz s³ucha-
czami;

3) udzia³ w kszta³towaniu w³aœciwych postaw obywatel-
skich, stosunków miêdzyludzkich i dyscypliny w Oœrod-
ku.

3. Do szczegó³owych zadañ radcy prawnego nale¿y:
1) wykonywanie pomocy prawnej, w tym reprezentowa-

nie Komendanta Oœrodka w postêpowaniach przed s¹-
dami powszechnymi i administracyjnymi;

2) opiniowanie pod wzglêdem legislacyjnym dokumentów
opracowywanych w Oœrodku;

3) opracowywanie opinii prawnych na polecenie Komen-
danta Oœrodka.

4. Do szczegó³owych zadañ starszego asystenta do spraw
przeciwpo¿arowych nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoœci profilaktyczne-szkoleniowej

w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej obiektów i mie-
nia Oœrodka;

2) realizowanie nadzoru i kontroli oraz doradztwa w za-
kresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeñstwa
ochrony przeciwpo¿arowej obiektów i mienia Oœrodka.

5. Do szczegó³owych zadañ starszego inspektora do spraw
bezpieczeñstwa i higieny pracy nale¿y:
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1) prowadzenie dzia³alnoœci profilaktyczne-szkoleniowej
w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy
na stanowiskach s³u¿by i pracy w Oœrodku;

2) udzia³ w ustalaniu okolicznoœci i przyczyn zaistnia³ych
w Oœrodku wypadków w s³u¿bie i przy pracy, wypraco-
wywanie wniosków wynikaj¹cych z badania przyczyn
i okolicznoœci tych wypadków oraz badania przyczyn za-
chorowañ na choroby w zwi¹zku ze s³u¿b¹ i choroby
zawodowe.

6. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
koordynacji dzia³añ nale¿y:
1) planowanie i zapewnienie warunków do sprawnego

osi¹gania przez Oœrodek wy¿szych stanów gotowoœci
obronnej oraz bie¿¹ca aktualizacja przedmiotowej do-
kumentacji;

2) wykonywanie zadañ w zakresie dzia³alnoœci kryzysowej
w Oœrodku, opracowywanie i aktualizowanie procedur
postêpowania, planów dzia³ania i projektów decyzji Ko-
mendanta Oœrodka, maj¹cych na celu zapobieganie po-
wstawaniu i likwidacjê skutków sytuacji kryzysowych;

3) prowadzenie szkoleñ i æwiczeñ w zakresie dzia³alnoœci
kryzysowej i obronnej.

7. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
nadzoru i kontroli nale¿y:
1) kontrolowanie dzia³alnoœci komórek organizacyjnych

Oœrodka oraz wykonywania obowi¹zków i czynnoœci
s³u¿bowych przez funkcjonariuszy, pracowników Oœrod-
ka i s³uchaczy;

2) przyjmowanie w imieniu Komendanta Oœrodka osób
w sprawach skarg i wniosków oraz wykonywanie
czynnoœci w zakresie za³atwiania otrzymanych przez Ko-
mendanta Oœrodka skarg i wniosków.

8. Do szczegó³owych zadañ starszego specjalisty do spraw
kontroli finansowej nale¿y:
1) dokonywanie analizy i oceny funkcjonowania kontroli

finansowej w Oœrodku;
2) analizowanie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych komen-

danta Oœrodka w zakresie gospodarki finansowej pod
wzglêdem ich poprawnoœci merytorycznej i sposobu re-
alizacji.

§ 19.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad Ky-
nologii nale¿y:

1) realizacja szkoleñ przewodników i psów s³u¿bowych oraz
szkoleñ z zakresu kynologii s³u¿bowej;

2) prowadzenie zajêæ programowych, nadzoru i hospitacji
zajêæ z przedmiotów zwi¹zanych z weterynari¹ i kynolo-
gi¹ s³u¿bow¹;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) opiniowanie kandydatów na przewodników psów s³u¿bo-
wych w zakresie przydatnoœci i predyspozycji do pracy
z psem s³u¿bowym;

5) prowadzenie zakupów psów do celów s³u¿bowych;

6) opracowywanie programów szkolenia oraz dokonywanie
ich aktualizacji;

7) profilaktyka, diagnostyka, leczenie oraz zabezpieczenie
weterynaryjne psów s³u¿bowych;

8) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wycofania psów
ze s³u¿by;

9) opiniowanie w zakresie zdolnoœci u¿ytkowej  psów,  w za-
kresie przekwalifikowania i w zakresie powtórnego prze-
szkolenia psów s³u¿bowych;

10) prowadzenie analizy wykorzystania psów w s³u¿bie;

11)  inicjowanie nowych metod szkoleñ przewodników i psów
s³u¿bowych oraz zmian w programach realizowanych
szkoleñ;

12) wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Gra-
nicznej i komórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej oraz innymi krajowymi i zagranicznymi
podmiotami w zakresie kynologii s³u¿bowej;

13) prowadzenie dzia³añ profilaktyczno-edukacyjnych z udzia-
³em psów s³u¿bowych.

14) opiniowanie oraz przedstawienie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³añ zak³adu;

15) wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego procesu dydaktyczne-
go oraz kszta³towania postawy funkcjonariusza Stra¿y
Granicznej, w szczególnoœci poprzez informowanie o wy-
wi¹zaniu siê s³uchaczy z obowi¹zków wynikaj¹cych z re-
gulaminu nauki i regulaminu pobytu s³uchaczy.

§ 20.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad do
Spraw Cudzoziemców nale¿y:

1) prowadzenie szkoleñ w zakresie problematyki dotycz¹cej
cudzoziemców, w szczególnoœci postêpowañ granicznych
oraz dzia³añ zmierzaj¹cych do rozpoznawania, zwalczania
oraz zapobiegania nap³ywowi nielegalnej migracji na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organizowanie i prowadzenie  szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) opracowywanie programów szkolenia oraz dokonywanie
ich aktualizacji;

5) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i d¹¿enie do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej;

6) podnoszenie poziomu kszta³cenia poprzez wdra¿anie no-
woczesnych metod szkolenia oraz stosowanie nowator-
skich œrodków dydaktycznych;

7) organizowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych rozwijanie
zainteresowañ zawodowych s³uchaczy;

8) inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sympo-
zjów oraz innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycz-
nych i naukowych;

9) inspirowanie i opracowywanie g³ównych kierunków roz-
woju zak³adu i jego bazy dydaktycznej;

10)  prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

11)  utrzymywanie kontaktów i bie¿¹cej wspó³pracy z komór-
kami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej oraz jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej
w celu podnoszenia efektywnoœci szkoleñ;

12)  wspó³praca z organami administracji pañstwowej i kra-
jowymi instytucjami wspó³dzia³aj¹cymi w zakresie spraw
dotycz¹cych cudzoziemców;

13) wspó³praca miêdzynarodowa i wymiana doœwiadczeñ
z oœrodkami szkolenia (szko³ami) s³u¿b granicznych in-
nych pañstw;

14) organizowanie udzia³u Oœrodka w programach miêdzy-
narodowych w zakresie spraw realizowanych przez za-
k³ad;

15)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
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daktycznego oraz kszta³towania postawy funkcjonariusza
Stra¿y Granicznej, w szczególnoœci poprzez informowa-
nie o wywi¹zywaniu siê s³uchaczy z obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z regulaminu nauki i regulaminu pobytu s³ucha-
czy;

16) czynny udzia³ w uroczystoœciach i przedsiêwziêciach Oœrod-
ka;

17) opiniowanie oraz przedstawienie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³añ zak³adu;

18) prowadzenie dokumentacji z bie¿¹cej  dzia³alnoœci zak³a-
du w zakresie okreœlonym odrêbnymi przepisami;

19) opracowywanie i aktualizacja akt zajêæ i innych dokumen-
tów niezbêdnych do zabezpieczenia procesu szkolenia;

§ 21.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
S³u¿by Granicznej nale¿y:

1) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach szkolenia z zakresu dziedzin prawa krajowego oraz
obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej, w szczególnoœci do-
tycz¹cych procedury karnej, karnej skarbowej, administra-
cyjnej, techniki kryminalistycznej oraz postêpowañ w spra-
wach o wykroczenia, procedur dochodzeniowo-œledczych
i techniki kryminalistycznej;

2) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach z zakresu: s³u¿by granicznej, kontroli ruchu granicz-
nego, rozpoznania granicznego, dzia³añ na szlakach komu-
nikacyjnych o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego, w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

4) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

5) wspó³praca miêdzynarodowa z jednostkami organizacyj-
nymi i organami pañstw s¹siednich wspó³pracuj¹cymi ze
Stra¿¹ Graniczn¹ pod k¹tem przeprowadzania wspólnych
szkoleñ;

6) kszta³cenie umiejêtnoœci zawodowych s³uchaczy, niezbêd-
nych do realizacji zadañ przez Stra¿ Graniczn¹;

7) inicjowanie zmian w programach szkolenia oraz aktualiza-
cja treœci nauczania;

8) podnoszenie poziomu nauczania przez doskonalenie bazy
dydaktycznej, wprowadzanie nowych  œrodków dydaktycz-
nych oraz doskonalenie metodyki nauczania, zw³aszcza
w kierunku aktywizacji s³uchaczy;

9) utrzymywanie kontaktów i wspó³praca z komórkami or-
ganizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz
jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, szczegól-
nie w dziedzinie prac badawczych, praktyk zawodowych
i doskonalenia programów szkolenia;

10)  inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sym-
pozjów i innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycz-
nych i naukowych;

11)  prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

12)  wspó³praca przy opracowywaniu skryptów, konspektów,
æwiczeñ, broszur metodycznych i innych dokumentów or-
ganizacyjno-metodycznych, niezbêdnych do zabezpiecze-
nia procesu szkolenia;

13)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
daktyczno-wychowawczego oraz kszta³towania postaw
funkcjonariuszy;

14) ewidencjonowanie i aktualizowanie materia³ów zwi¹za-
nych z merytorycznym zakresem dzia³alnoœci zak³adu.

§ 22.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
Szkolenia Ogólnozawodowego nale¿y:

1) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach z zakresu: jêzyków obcych, komunikacji spo³ecznej,
psychologii, etyki zawodowej, zarz¹dzania, szkolenia strze-
leckiego, wychowania fizycznego i technik interwencji, za-
bezpieczenia s³u¿by granicznej, eksploatacji pojazdów, bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo¿arowej,
teleinformatyki oraz obserwacji technicznej;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów i innych
form doskonalenia zawodowego, w dziedzinach bêd¹cych
przedmiotem dzia³alnoœci zak³adu zgodnie z podzia³em ob-
szarów szkoleñ;

3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4) kszta³cenie umiejêtnoœci zawodowych s³uchaczy, niezbêd-
nych do realizacji zadañ przez Stra¿ Graniczn¹;

5) inicjowanie zmian w programach szkolenia oraz aktualiza-
cja treœci nauczania;

6) podnoszenie poziomu nauczania poprzez doskonalenie
bazy dydaktycznej, wprowadzanie nowych œrodków   dy-
daktycznych oraz doskonalenie metodyki nauczania zw³asz-
cza w kierunku aktywizacji s³uchaczy;

7) utrzymywanie kontaktów i wspó³praca z komórkami or-
ganizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
szczególnie w dziedzinie prac badawczych, praktyk zawo-
dowych i doskonalenia programów nauczania;

8) inicjowanie i organizowanie spotkañ, konferencji, sympo-
zjów i innych form wymiany doœwiadczeñ dydaktycznych
i naukowych;

9) prowadzenie dzia³alnoœci publicystycznej;

10)  wspó³praca z kadr¹ dowódcz¹ Pododdzia³ów Szkolnych
w celu zapewnienia prawid³owego przebiegu procesu dy-
daktyczno-wychowawczego oraz kszta³towania postaw
funkcjonariuszy;

11)  wspó³praca przy opracowywaniu skryptów, konspektów,
æwiczeñ, broszur metodycznych i innych dokumentów or-
ganizacyjno-metodycznych, niezbêdnych do zabezpiecze-
nia procesu szkolenia.

§ 23.

 Do podstawowych zadañ realizowanych przez Zak³ad
Organizacji Dydaktyki nale¿y:

1) bie¿¹ce planowanie i organizacja procesu dydaktycznego;

2) prowadzenie zajêæ dydaktycznych na wszystkich pozio-
mach szkolenia z zakresu metodyki kszta³cenia oraz innych
okreœlonych w planie zajêæ;

3) analizowanie i dokonywanie ewaluacji przebiegu procesu
szkolenia, programów szkolenia oraz przedstawianie pro-
pozycji zmian usprawniaj¹cych organizacjê procesu dydak-
tycznego;

4) uczestniczenie w projektowaniu zmian w programach szko-
leñ zasadniczych oraz udzielanie pomocy metodyczno -
merytorycznej w przygotowaniu programów szkoleñ spe-
cjalistycznych, kursów doskonal¹cych, a tak¿e planowa-
nie i organizowanie doskonalenia zawodowego;

5) sporz¹dzanie kalendarzowego harmonogramu przedsiê-
wziêæ dydaktycznych na ka¿dy rok szkoleniowy,
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6) prowadzenie ewidencji wyników nauczania s³uchaczy oraz
gromadzenie informacji o iloœci przeprowadzonych zajêæ
przez kadrê dydaktyczn¹;

7) organizowanie wspó³dzia³ania oraz koordynowanie pracy
zak³adów dydaktycznych z pododdzia³ami szkolnymi w za-
kresie realizacji procesu szkolenia i praktyk zawodowych
s³uchaczy;

8) nadzorowanie i kontrolowanie zaplanowanych przedsiê-
wziêæ dydaktycznych;

9) koordynowanie dzia³añ szkoleniowych komórek prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w przygotowywaniu planów
korelacji miêdzyprzedmiotowej, przedmiotowej i tematycz-
nej;

10)  organizowanie i kierowanie przebiegiem procesu dosko-
nalenia zawodowego wszystkich funkcjonariuszy i pra-
cowników Oœrodka;

11)  organizowanie i uczestniczenie w egzaminach koñcowych
oraz sporz¹dzanie protoko³ów z przeprowadzonych eg-
zaminów;

12)  opracowywanie analiz i sprawozdañ z dzia³alnoœci szko-
leniowej;

13)  prowadzenie obs³ugi ewidencyjnej s³uchaczy oraz wyda-
wanie dyplomów, œwiadectw i zaœwiadczeñ o ukoñcze-
niu szkolenia i ich duplikatów;

14)  zapewnienie prawid³owego rozliczenia s³uchaczy po za-
koñczeniu szkolenia;

15)  sporz¹dzanie harmonogramu doskonalenia uwzglêdnia-
j¹c potrzeby jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej oraz instytucji wspó³dzia³aj¹cych a tak¿e mo¿liwoœci
Oœrodka w zakresie organizacji i prowadzenia doskona-
lenia;

16)  kompletowanie dokumentacji funkcjonariuszy i pracow-
ników kierowanych na szkolenie do Oœrodka;

17) opiniowanie oraz przedstawianie propozycji projektów
aktów prawnych i przepisów s³u¿bowych wynikaj¹cych
z zakresu dzia³ania zak³adu;

18) utrzymywanie wspó³pracy z oœrodkami metodycznymi
i szkoleniowymi, placówkami naukowo-badawczymi pod-
leg³ymi Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu
Edukacji Narodowej, a tak¿e z odpowiednimi instytucja-
mi zagranicznymi w celu doskonalenia warsztatu dydak-
tycznego Oœrodka;

19) organizowanie i prowadzenie ró¿nych form doradztwa
metodycznego dla kadry dydaktycznej;

20) organizowanie udzia³u Oœrodka w programach miêdzy-
narodowych w zakresie spraw realizowanych przez za-
k³ad;

21) opracowywanie narzêdzi badawczych oraz organizowa-
nie badañ na potrzeby Oœrodka i Stra¿y Granicznej;

22)  prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej w zakresie w³a-
œciwoœci zak³adu.

§ 24.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Podod-
dzia³y Szkolne nale¿y:

1) prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z pobytem s³ucha-
czy;

2) opiniowanie s³uchaczy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami;

3) wspó³praca z kadr¹ dydaktyczn¹ w celu zapewnienia pra-
wid³owego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego i utrzymania dyscypliny s³u¿bowej;

4) przedstawianie w³aœciwym komórkom organizacyjnym
Oœrodka danych w zakresie zapewnienia wy¿ywienia dla
funkcjonariuszy i psów s³u¿bowych oraz wyposa¿enia
w sprzêt szkoleniowy (tresurowy) i pielêgnacyjny;

5) organizowanie zajêæ doskonal¹cych oraz treningów;

6) inicjowanie zmian w programach nauczania poszczegól-
nych przedmiotów;

7) prowadzenie analizy postêpów s³uchaczy w nauce;

8) opiniowanie oraz przedstawianie propozycji projektów
przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci pododdzia³ów szkol-
nych;

9) organizowanie przedsiêwziêæ kulturalnych, sportowo-re-
kreacyjnych dla s³uchaczy oraz udzia³ w uroczystoœciach.

§ 25.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Prezydialny nale¿y:

1) zapewnienie obs³ugi administracyjno-biurowej i recepcyj-
nej Komendanta Oœrodka;

2) przygotowanie i zapewnienie obs³ugi, narad, odpraw, spo-
tkañ i konferencji organizowanych przez Komendanta
Oœrodka oraz ich dokumentowanie;

3) przygotowywanie i obs³uga uroczystoœci organizowanych
w Oœrodku oraz ich dokumentowanie;

4) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami terenowych
organów administracji pañstwowej, samorz¹du terytorial-
nego i organizacjami spo³ecznymi oraz z przedstawiciela-
mi œrodków masowego przekazu;

5) opracowanie i aktualizacja strony internetowej i intraneto-
wej Oœrodka;

6) prowadzenie wspó³pracy z Gabinetem Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej i Biurem Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

7) opracowywanie materia³ów informacyjnych na potrzeby
Komendanta Oœrodka;

8) koordynowanie opracowywania projektów aktów praw-
nych Komendanta Oœrodka oraz czynnoœci zwi¹zanych z ich
wdra¿aniem;

9) aktualizacja zbioru aktów prawnych i innych przepisów;

10) koordynowanie i organizowanie wspó³pracy miêdzyna-
rodowej Oœrodka oraz prowadzenie sprawozdawczoœci
dotycz¹cej tej wspó³pracy;

11) realizacja zadañ w zakresie przechowywania, ewidencjo-
nowania i obiegu dokumentów jawnych;

12)  opracowywanie rozkazów dziennych Komendanta Oœrod-
ka;

13)  koordynowanie czynnoœci zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem
dokumentów organizacyjnych (wewnêtrznych podzia³ów
zadañ i szczegó³owych zakresów obowi¹zków i upraw-
nieñ, oraz zakresów obowi¹zków) w komórkach organi-
zacyjnych Oœrodka;

14)  nadzór nad w³aœciwym funkcjonowaniem i zabezpiecze-
niem Sali Tradycji;

15) utrzymywanie bie¿¹cych kontaktów z regionalnymi oœrod-
kami masowego przekazu i inspirowanie dziennikarzy do
podejmowania tematyki z zakresu zadañ realizowanych
przez Oœrodek;

16)  informowanie prasy o dzia³alnoœci Oœrodka;

17)  podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do nale¿ytego wy-
korzystania publikacji prasowych w s³u¿bowej dzia³alno-
œci Oœrodka oraz zapewnienie udzielania odpowiedzi na
krytykê i interwencjê prasow¹ Oœrodka;
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18) opracowywanie publikacji przedstawiaj¹cych stanowisko
Komendanta Oœrodka.

§ 26.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Kadr nale¿y:

1) opracowanie kierunków i zasad prowadzenia polityki ka-
drowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w ramach
przydzielanych œrodków finansowych oraz przyznanych
etatów;

2) prowadzenie naboru kandydatów do s³u¿by i pracy, w tym
wystêpowanie z wnioskami o przeprowadzenie postêpo-
wañ sprawdzaj¹cych w zakresie dostêpu do informacji nie-
jawnych;

3) prowadzenie, przechowywanie i udostêpnianie, zgodnie
z przepisami, dokumentacji kadrowej dotycz¹cej przebie-
gu s³u¿by i pracy funkcjonariuszy, pracowników i s³ucha-
czy;

4) realizowanie zadañ zwi¹zanych z uzupe³nieniem rezerw
mobilizacyjnych;

5) wystêpowanie do naczelnika w³aœciwego Wydzia³u Zamiej-
scowego Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej o opiniê w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pra-
cowników w zakresie wynikaj¹cym z odrêbnych przepi-
sów;

6) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczoœci i dokonywa-
nie analiz z zakresu spraw kadrowych oraz organizacyjno-
etatowych;

7) wydawanie dokumentów s³u¿bowych w ramach przyzna-
nych uprawnieñ;

8) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postano-
wieñ oraz pisemnych zawiadomieñ w sprawach osobo-
wych i przedk³adanie ich Komendantowi Oœrodka;

9) ewidencjonowanie i nadzorowanie czynnoœci wyjaœniaj¹-
cych i postêpowañ dyscyplinarnych podjêtych w stosun-
ku do funkcjonariuszy, pracowników i s³uchaczy oraz prze-
chowywanie dokumentacji w tym zakresie;

10)  przygotowywanie dokumentów stanowi¹cych podstawê
do wydania decyzji emerytalno-rentowych;

11)  sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacj¹ pla-
nów urlopów oraz rozk³adu czasu s³u¿by i pracy,  a tak¿e
ewidencjonowanie obecnoœci funkcjonariuszy i pracow-
ników w s³u¿bie i pracy;

12) udzielanie Wydzia³owi Finansów Oœrodka informacji
w sprawach kadrowych powoduj¹cych skutki finansowe;

13)  prowadzenie spraw zwi¹zanych z okresowym opiniowa-
niem funkcjonariuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w Oœrodku;

14)  prowadzenie i aktualizowanie wykazu wolnych stanowisk
s³u¿bowych w Oœrodku.

§ 27.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Ochrony Informacji Niejawnych nale¿y:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony
danych osobowych, a tak¿e kontrolowanie przestrzegania
przepisów w tym zakresie;

2) przeprowadzanie zwyk³ych, poszerzonych i specjalnych
postêpowañ sprawdzaj¹cych w stosunku do funkcjona-
riuszy i pracowników oraz osób ubiegaj¹cych siê o przyjê-
cie do s³u¿by albo pracy oraz przed up³ywem terminów
wa¿noœci poœwiadczeñ bezpieczeñstwa, a tak¿e w przy-

padku zaistnienia nowych okolicznoœci uzasadniaj¹cych
weryfikacjê wydanego poœwiadczenia bezpieczeñstwa;

3) prowadzenie ewidencji i wykazów zwi¹zanych z dostêpem
do informacji niejawnych;

4) przechowywanie akt zakoñczonych postêpowañ sprawdza-
j¹cych;

5) prowadzenie postêpowañ wyjaœniaj¹cych w przypadku
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
i danych osobowych;

6) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oœrodka oraz
s³uchaczy w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym
dotycz¹cych obiegu i archiwizowania materia³ów niejaw-
nych, klasyfikowania informacji niejawnych, stosowania
klauzul tajnoœci oraz procedur ich zmiany i znoszenia;

7) prowadzenie i realizacja zadañ kancelarii tajnej oraz pocz-
ty specjalnej;

8) prowadzenie archiwum zak³adowego;

9) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Oœrodka, opra-
cowanie planu ochrony oraz wydzielanie stref bezpieczeñ-
stwa i strefy administracyjnej;

10)  okreœlanie zasad i wymagañ bezpieczeñstwa dla syste-
mów i sieci teleinformatycznych, s³u¿¹cych do wytwa-
rzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywa-
nia informacji niejawnych oraz kontrolowanie ich funk-
cjonowania;

11)  analizowanie i dokonywanie ocen stanu ochrony infor-
macji niejawnych;

12)  wspó³udzia³ w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej
ochrony obiektów wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obron-
noœci;

13)  zg³aszanie rejestrów publicznych i systemów teleinfor-
matycznych wystêpuj¹cych w Oœrodku do Krajowej Ewi-
dencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Pu-
blicznych Departamentu Informatyzacji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji;

14)  przechowywanie oraz analiza oœwiadczeñ o stanie maj¹t-
kowym funkcjonariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿-
bê oraz zatrudnionych w Oœrodku, do odbierania których
w³aœciwy jest Komendant Oœrodka;

15) opracowywanie, wdra¿anie i aktualizowanie polityki bez-
pieczeñstwa przetwarzania danych osobowych w Oœrod-
ku oraz instrukcji zarz¹dzania systemami informatyczny-
mi;

16) prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych prze-
twarzanych w Oœrodku;

17) prowadzenie ewidencji osób upowa¿nionych do przetwa-
rzania danych osobowych w Oœrodku;

18) kontrolowanie zakresu przedmiotowego i podmiotowe-
go danych osobowych przetwarzanych w Oœrodku;

19) definiowanie wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa prze-
mys³owego i kontrola realizacji tych wymagañ;

20) koordynacja szkoleñ z zakresu ochrony danych osobo-
wych.

§ 28.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Finansów nale¿y:

1) planowanie dochodów i wydatków bud¿etowych w zakre-
sie okreœlonym odrêbnymi przepisami oraz kontrola ich
realizacji;

2) zapewnienie obs³ugi finansowej placówek Stra¿y Granicz-
nej, o których mowa w § 3;
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3) sporz¹dzanie analiz ekonomicznych z wykonania bud¿etu
Oœrodka;

4) prowadzenie rachunkowoœci na podstawie aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów;

5) prowadzenie rachunków bankowych oraz obs³uga kaso-
wa Oœrodka;

6) sporz¹dzanie sprawozdawczoœci finansowej w terminach
i na zasadach okreœlonych obowi¹zuj¹cymi przepisami;

7) zapewnienie prawid³owego wydatkowania œrodków bu-
d¿etowych oraz dzia³alnoœci pozabud¿etowej, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem gospodarki funduszem p³ac oraz
pozosta³ych wydatków grupy „O” – finanse;

8) regulowanie zobowi¹zañ i windykacja nale¿noœci Oœrod-
ka;

9) terminowe rozliczanie sum depozytowych, sum na zlece-
nie i pozosta³ych rozrachunków, a w szczególnoœci wie-
rzytelnoœci osób trzecich, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, urzêdów skarbowych i banków;

10) prowadzenie ewidencji w sprawach szkód i strat w ma-
j¹tku Oœrodka;

11) sprawdzanie dowodów ksiêgowych pod wzglêdem for-
malno-rachunkowym;

12) opracowywanie rocznego planu zamówieñ publicznych
oraz przygotowywanie i prowadzenie postêpowañ
o udzielenie zamówieñ publicznych;

13) naliczanie uposa¿eñ i wynagrodzeñ, sporz¹dzanie list p³ac
oraz naliczanie i wyp³acanie innych œwiadczeñ pieniê¿-
nych;

14)  ewidencjonowanie i rozliczanie druków œcis³ego zaracho-
wania z zakresu w³aœciwoœci wydzia³u;

15)  prowadzenie obs³ugi kasowej na rzecz funkcjonariuszy
i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrudnionych
w Oœrodku.

§ 29.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
Techniki i Zaopatrzenia nale¿y:

1) zabezpieczenie procesu szkolenia oraz prowadzenie go-
spodarki rzeczowymi sk³adnikami maj¹tku w zakresie
gospodarki: transportowej, paliwowo-energetycznej, mun-
durowej, ¿ywnoœciowej, drukami oraz wydawnictwami
topograficznymi, materia³ami i sprzêtem techniki specjal-
nej, sprzêtem i materia³ami zakwaterowania i budownic-
twa, szkoleniowym, materia³ami biurowymi, jednorazowe-
go u¿ytku oraz zwi¹zanymi z gospodark¹ magazynow¹;

2) zapewnienie obs³ugi logistycznej placówek Stra¿y Granicz-
nej, o których mowa w § 3;

3) obs³uga administracyjna i utrzymanie nieruchomoœci po-
zostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie Oœrodka, tak¿e u¿ytko-
wanych przez inne jednostki organizacyjne Stra¿y Granicz-
nej;

4) wykonywanie zadañ inwestycyjno-remontowych;

5) zaopatrywanie innych komórek organizacyjnych Oœrodka
w œrodki materia³owo-techniczne oraz sprzêt specjalistycz-
ny;

6) prowadzenie  serwisu technicznego  sprzêtu logistyczne-
go, bêd¹cego  na wyposa¿eniu Oœrodka;

7) planowanie i realizacja zaopatrzenia Oœrodka, prowadze-
nie ewidencji i sprawozdawczoœci w tym zakresie;

8) przygotowywanie i realizowanie planu finansowego
Oœrodka w ramach w³aœciwoœci wydzia³u;

9) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci socjalno-byto-
wej w Oœrodku;

10) realizowanie zadañ zwi¹zanych z zadaniami mobilizacyj-
nymi i zapasami wojennymi;

11) wspó³dzia³anie z organami administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej oraz innymi instytucjami pañstwowymi
i spo³ecznymi w zakresie w³aœciwoœci wydzia³u;

12) podejmowanie dzia³añ zapobiegaj¹cych powstawaniu
szkód w mieniu Oœrodka oraz ich terminowa likwidacja;

13) organizacja gospodarki odpadami wytwarzanymi przez
Oœrodek;

14) prowadzenie dzia³añ, zmierzaj¹cych do zapewnienia w³a-
œciwych warunków ochrony przeciwpo¿arowej oraz bez-
pieczeñstwa i higieny w s³u¿bie i pracy;

15) zaopatrywanie w pieczêcie i stemple oraz prowadzenie
zwi¹zanej z tym dokumentacji i ewidencji;

16)  realizacja prawa do lokalu mieszkalnego oraz œwiadczeñ
finansowych z tego prawa wynikaj¹cych, a w szczegól-
noœci rozpatrywanie spraw w zakresie pomocy finanso-
wej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, równowa¿nika pie-
niê¿nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
i za brak lokalu mieszkalnego oraz zwrotu kosztów do-
jazdu funkcjonariuszom pe³ni¹cym s³u¿bê w Oœrodku.

§ 30.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Wydzia³
£¹cznoœci i Informatyki nale¿y:

1) zabezpieczenie procesu szkolenia w zakresie ³¹cznoœci,
informatyki oraz obserwacji technicznej;

2) zapewnienie obs³ugi teleinformatycznej placówek Stra¿y
Granicznej, o których mowa w §3;

3) planowanie, organizowanie i eksploatowanie systemów
³¹cznoœci i obserwacji technicznej;

4) prowadzenie serwisu technicznego sprzêtu teleinforma-
tycznego, bêd¹cego na wyposa¿eniu Oœrodka;

5) gromadzenie, przetwarzanie i przesy³anie informacji;

6) administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeñstwem baz danych
systemów informatycznych i transmisji danych;

7) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji oraz da-
nych przekazywanych za poœrednictwem technicznych
œrodków ³¹cznoœci i informatyki;

8) projektowanie i wdra¿anie do eksploatacji pakietów pro-
gramowych, archiwizowanie baz danych oraz organizowa-
nie zabezpieczenia informacji na noœnikach – w przypadku
informacji niejawnych, w uzgodnieniu z pe³nomocnikiem
ds. ochrony informacji niejawnych Komendanta Oœrodka;

9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
dotycz¹cych korespondencji radiowej w sieciach i kierun-
kach radiowych;

10)  planowanie finansowe oraz realizowanie zaopatrzenia
w sprzêt i materia³y ³¹cznoœci, informatyki i obserwacji
technicznej;

11)  prowadzenie wymaganej ewidencji oraz nadzór nad pra-
wid³owym gospodarowaniem rzeczowymi aktywami ma-
j¹tku;

12)  wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi Policji, Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, poszczególnych ro-
dzajów Si³ Zbrojnych, a tak¿e operatorami ³¹cznoœci w za-
kresie w³aœciwoœci wydzia³u.
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§ 31.

Do podstawowych zadañ realizowanych przez Obiekt
szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie nale¿y:

1) organizacja szkoleñ bie¿¹cych, narad i odpraw;

2) organizacja szkoleñ doskonal¹cych, obozów kondycyjnych
oraz innych obozów zwi¹zanych z popraw¹ kondycji fizycz-
nej funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej;

3) organizowanie wypoczynku na bazie pomieszczeñ s³u¿bo-
wych niewykorzystanych w danym okresie do celów s³u¿-
bowych, dla funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Gra-
nicznej.

Rozdzia³ 6

KADRA DYDAKTYCZNA I PRACOWNICY OŒRODKA

§ 32.

1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze Oœrodka realizuje ka-
dra dydaktyczna, w sk³ad której wchodz¹ funkcjonariusze
pe³ni¹cy s³u¿bê na stanowiskach dydaktycznych, pracow-
nicy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, a tak¿e
inni funkcjonariusze i pracownicy wyznaczeni czasowo do
przeprowadzenia zajêæ dydaktycznych.

 2. Do podstawowych obowi¹zków kadry dydaktycznej nale¿y
w szczególnoœci:
1) realizowanie  procesu szkolenia zgodnie z przyjêtymi

za³o¿eniami programowo-organizacyjnymi oraz meto-
dycznymi;

2) doskonalenie wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie meto-
dyki poszczególnych przedmiotów;

3) opracowywanie œrodków i materia³ów dydaktycznych
do zajêæ teoretycznych i praktycznych;

4) analizowanie efektywnoœci procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego;

5) sta³e doskonalenie umiejêtnoœci, wiedzy zawodowej
i pedagogicznej;

6) samodzielne poszukiwanie rozwi¹zañ usprawniaj¹cych
i zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ procesu szkolenia;

7) opracowywanie i publikowanie materia³ów w zakresie
nauczania przedmiotu;

8) udzielanie pomocy s³uchaczom w nauce;
9) ocena skutecznoœci metod wychowawczych i dydaktycz-

nych.

§ 33.

Warunki w zakresie wykszta³cenia i kwalifikacji zawo-
dowych wymagane od osób na stanowiskach dydaktycznych
okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

§ 34.

 Komendant Oœrodka mo¿e powierzyæ, na podstawie
umowy zlecenia, prowadzenie wyk³adów, æwiczeñ i innych
zajêæ dydaktycznych osobom pe³ni¹cym s³u¿bê lub zatrud-
nionym w krajowych uczelniach, instytucjach i organizacjach
naukowych, organach i jednostkach organizacyjnych podle-
g³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych oraz jednostkach organizacyjnych podporz¹d-
kowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych, a tak¿e innym osobom posiadaj¹cym odpo-
wiednie wykszta³cenie lub kwalifikacje zawodowe.

Rozdzia³ 7

S£UCHACZE OŒRODKA

§ 35.

1. S³uchaczami Oœrodka s¹ funkcjonariusze oraz pracownicy
Stra¿y Granicznej, a tak¿e osoby z innych podmiotów kra-
jowych lub zagranicznych, odbywaj¹cy szkolenia w Oœrod-
ku na podstawie zakwalifikowania lub skierowania na szko-
lenie w trybie przewidzianym odrêbnymi przepisami.

 2. S³uchacze podzieleni s¹ na grupy szkoleniowe.

§ 36.

Zasady organizacji i przebieg szkolenia oraz prawa i obo-
wi¹zki s³uchaczy okreœlaj¹ „Regulamin nauki” i „Regulamin
pobytu s³uchaczy” wprowadzony przez Komendanta Oœrod-
ka.

Rozdzia³ 8

KOLEGIUM KOMENDANTA OŒRODKA
I RADA PEDAGOGICZNA OŒRODKA

§ 37.

Organami opiniodawczo-doradczymi Komendanta
Oœrodka s¹:

1) Kolegium Komendanta Oœrodka;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 38.

1. Kolegium Komendanta Oœrodka jest organem doradczym
Komendanta Oœrodka w sprawach zwi¹zanych z organi-
zacj¹ i kierowaniem Oœrodkiem.

2. Szczegó³owe zadania oraz sk³ad i zasady dzia³ania Kole-
gium Komendanta Oœrodka okreœla, w drodze decyzji Ko-
mendant Oœrodka.

§ 39.

 1. Rada Pedagogiczna Oœrodka jest kolegialnym organem
opiniodawczo-doradczym Komendanta Oœrodka, w spra-
wach zwi¹zanych z organizacj¹ i przebiegiem procesu szko-
lenia oraz warunkami jego realizacji.

2. Szczegó³owe zadania, sk³ad oraz sposób i formy dzia³ania
Rady Pedagogicznej okreœla jej regulamin, który nadaje Ko-
mendant Oœrodka.

Rozdzia³  9

ZWYCZAJE OŒRODKA

§ 40.

1. Oœrodek organizuje nastêpuj¹ce uroczystoœci:
1) inauguracjê szkolenia;
2) zakoñczenie szkolenia;
3) œlubowanie funkcjonariuszy;
4) i inne, wynikaj¹ce z kalendarza œwi¹t pañstwowych i re-

sortowych.

2. Uroczystoœci, o których mowa w ust. 1, odbywaj¹ siê na
zasadach i w trybie okreœlonym przez Komendanta Oœrod-
ka.


