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88

ZARZ¥DZENIE NR 88

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 23 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego                                     
Straży Granicznej

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

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, 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 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) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 8 Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)   obsługa kancelaryjna Sztabu Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, Inspektoratu Nadzoru i Kontroli 
Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biura 
Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej 
Straży Granicznej oraz Zespołu Audytu Wewnętrzne-
go Komendy Głównej Straży Granicznej;”.

§ 2.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 
1 listopada 2009 r.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży 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, Nr 227 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, 
Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie 
Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 
i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, 
poz. 78, z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104, z 2007 r. 
Nr 8, poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11 poz. 98 i Nr 13, poz. 111 
oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 29), zmienionym zarządzeniem 
Nr 67 z dnia 10 września 2008 r., Nr 72 z dnia 16 paździer-
nika 2008 r., Nr 84 z dnia 28 listopada 2008 r., Nr 1 z dnia 
5 stycznia 2009 r., Nr 18 z dnia 16 marca 2009 r. i Nr 37 
z dnia 5 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 204:
a)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)    obiekty magazynowe – budynki lub pomiesz-
czenia w budynkach, w których są przechowy-
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ZARZ¥DZENIE NR 90

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym                                                                
w zarządzie Straży Granicznej

wane materiały wybuchowe, broń, amunicja 
oraz sprzęt i materiały techniki specjalnej;”,

b)  pkt 2-4 otrzymują następujące brzmienie:
„2)  magazyn broni – obiekt magazynowy w pod-

oddziale, komórce organizacyjnej i granicznej 
jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, 
w którym przechowuje się broń, amunicję i in-
ny sprzęt techniki specjalnej;

3)     magazyn uzbrojenia – obiekt magazynowy 
w wewnętrznej komórce zaopatrującej, w któ-
rym przechowywane są broń, amunicja, sprzęt 
i materiały techniki specjalnej;

4)  magazyn bazowy – obiekt magazynowy prze-
znaczony do przechowywania materiałów wy-
buchowych w ilościach większych niż ilość tych 
materiałów dopuszczalna do przechowywania 
w magazynach podręcznych;”,

c)  po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) magazyn podręczny – obiekt magazynowy 

przeznaczony do przechowywania materiałów 
wybuchowych w dopuszczalnych ilościach 
określonych w załączniku nr 51 do zarządze-
niania, których przechowywanie nie stwarza 
istotnego zagrożenia dla obiektu i jego oto-
czenia;”,

d)  po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 12-15 w brzmieniu:
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„12)  załącznik A – załącznik A – „Przepisy dotyczą-
ce materiałów i przedmiotów niebezpiecz-
nych” do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 30, poz. 287, z późn. zm.);

13)  klasy – klasy materiałów i przedmiotów nie-
bezpiecznych wydzielone na podstawie domi-
nującego zagrożenia, o których mowa w za-
łączniku A;

14)  podklasy – wydzielone w klasie 1 materiałów 
niebezpiecznych podklasy materiałów wybu-
chowych i wyrobów wypełnionych materiałem 
wybuchowym o podobnym zachowaniu się 
opakowania przy spalaniu, deflagracji lub 
detonacji, o których mowa w załączniku A;

15)  grupy zgodności – grupy zgodności materia-
łów wybuchowych i wyrobów wypełnionych 
materiałem wybuchowym, o których mowa 
w załączniku A.”;

2) § 236 otrzymuje brzmienie:
„§ 236. 1. Amunicję i materiały wybuchowe przecho-

wuje się w odpowiednio usytuowanych, 
przystosowanych i zabezpieczonych obiek-
tach magazynowych, zapewniających wa-
runki dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 
mienia oraz środowiska naturalnego.

2. Warunki lokalizacji obiektów magazyno-
wych, w których są przechowywane mate-
riały wybuchowe i amunicja określa załącz-
nik nr 51 do zarządzenia.

3. Materiały wybuchowe do użytku bieżącego 
przechowuje się w:

1)  magazynie broni – w ilości nie większej 
niż zestaw alarmowy przeznaczony jed-
norazowo do działań minersko-pirotech-
nicznych, określony w odrębnych przepi-
sach dotyczących działań minersko-piro-
technicznych;

2)  magazynie podręcznym i bazowym – 
w ilości większej niż określona w pkt 1.

4. Obiekty magazynowe, w których przecho-
wywane są materiały wybuchowe i amuni-
cja, powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych lub trudno palnych.

5. Powłoki ścian, podłóg, sufitów i elementów 
wyposażenia obiektów magazynowych, 
w których przechowywane są materiały 
wybuchowe i amunicja, powinny być trudno 
palne, a ponadto podłogi i elementy wypo-
sażenia powinny spełniać wymagania Pol-
skiej Normy w zakresie ochrony przed 
elektrycznością statyczną.

6. Drzwi ewakuacyjne obiektów magazyno-
wych, w których są przechowywane mate-
riały wybuchowe i amunicja, powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczenia 
i posiadać zamki rolkowe, działające w wy-
niku pchnięcia, lub rozsuwać się na ze-
wnątrz. 

7. Okna mające służyć za dodatkowe wyjścia 
awaryjne powinny otwierać się na zewnątrz, 
a otwór okienny powinien mieć wymiary 
nie mniejsze niż 0,75 m x 0,75 m.

8.  Wewnątrz obiektu magazynowego powinny 
być zamieszczone, w sposób trwały, napisy 
informujące o:
1)  klasach lub podklasach i grupach zgod-

ności przechowywanych materiałów 
wybuchowych i amunicji oraz ustalające 
wykaz środków bojowych, które można 
przechowywać razem w tym obiekcie;

2)  dopuszczalnej liczbie osób wykonujących 
obowiązki służbowe w zakresie obsługi 
tego obiektu.”;

3) w § 239:
a)  w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzy-

muje brzmienie:
„Na magazyn uzbrojenia, magazyn broni i magazyn 

podręczny wyznacza się budynek murowany lub 
pomieszczenie w takim budynku, które spełnia 
następujące warunki:”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Drzwi do pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 3 lit. a, na czas nieobecności osoby odpowie-
dzialnej za prowadzenie magazynu broni powin-
ny być zamknięte na wszystkie zamki i zaplom-
bowane lub zaopatrzone w ochronę elektronicz-
ną  sygnalizującą wejście osób nieuprawnio-
nych.”;

4) w § 248:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Amunicję należy przechowywać w obiektach 
magazynowych, które nie są ogrzewane. Amu-
nicję i inne środki bojowe można przechowywać 
razem w jednym obiekcie magazynowym z za-
chowaniem wymagań określonych w załączniku 
nr 53 do zarządzenia. Zabrania się przechowy-
wania amunicji razem z innym sprzętem, mate-
riałami technicznymi itp.”,

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Podczas prowadzenia działań minersko-pirotech-

nicznych materiały wybuchowe można przecho-
wywać w innych miejscach niż obiekty magazy-
nowe np. barakowozach, kontenerach i skrzy-
niach ładunkowych pojazdów samochodowych, 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, 
mienia i środowiska, a w szczególności brak 
dostępu osób nieuprawnionych do tych mate-
riałów.”,

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szczegółowy sposób przechowywania materia-

łów wybuchowych w miejscach, o których mowa 
w ust. 4 określają:
1)  dowódca zespołu minersko-pirotechniczne-

go – w przypadku prowadzenia działań mi-
nersko-pirotechnicznych innych niż szkole-
nie;

2)     osoba, o której mowa w § 317 pkt 3 - w przy-
padku szkoleń prowadzonych w zakresie 
działań minersko-pirotechnicznych.”;

5) w § 312 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawaniem, rozliczaniem oraz prowadzeniem 

dokumentów rozchodowych materiałów wybu-
chowych wydawanych w celu realizacji działań 
minersko-pirotechnicznych;”;

6) w § 315 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
w z. płk SG Marek BORKOWSKI

„4) zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas 
realizacji działań minersko-pirotechnicznych z za-
stosowaniem materiałów wybuchowych.”; 

7) w § 319 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i do-
daje się pkt 8 w brzmieniu:
„8)  sposób przechowywania materiałów wybuchowych 

w miejscach, o których mowa w § 248 ust. 4.”;

8) w § 324 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.  Podstawą do rozliczenia materiałów wybuchowych 

zużytych podczas niszczenia urządzeń wybucho-
wych lub pokonywania przeszkód i zamknięć jest 
protokół zniszczenia urządzenia wybuchowego, 
sporządzony według wzoru określonego w odręb-
nych przepisach dotyczących działań minersko-
-pirotechnicznych.”;

9) w § 329 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
„6.  Próbki materiałów wybuchowych wycofane z użyt-

ku zdaje się do obiektu magazynowego wewnętrz-
nej komórki zaopatrującej w obecności komisji, 
której skład określa kierownik jednostki organiza-
cyjnej realizującej to szkolenie.

7. Próbki, o których mowa w ust. 6, przechowuje się 
w oddzielnej szafie metalowej znajdującej się 
w obiektach magazynowych przystosowanych do 
przechowywania materiałów wybuchowych lub 
amunicji.

8. Do przechowywania próbek, o których mowa 
w ust. 6, nie stosuje się przepisów dotyczących 
lokalizacji obiektów magazynowych oraz zasad 
przechowywania amunicji i materiałów wybucho-
wych w jednym pomieszczeniu magazynowym.”;

10) załącznik nr 51 do zarządzania otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 53 do zarządzania otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od 
dnia podpisania.

I. Magazyny bazowe

1. Magazyny bazowe mogą być lokalizowane wyłącznie w wolno stojących obiektach, w bezpiecznych odległościach 
od innych obiektów usytuowanych w ich otoczeniu. Minimalną dopuszczalną odległością (Ld) od zagrażającego 
wybuchem magazynu bazowego w stosunku do innych obiektów w otoczeniu jest taka odległość, przy której nad-
ciśnienie fali uderzeniowej (Pf) powstającej przy wybuchu zgromadzonego w magazynie ładunku o masie (M) nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla tych obiektów, określonych liczbowo w ust. 13 w tabeli 1.

2. Minimalne dopuszczalne odległości, o których mowa w ust. 1, określa się z uwzględnieniem:
1) masy netto magazynowanego ładunku materiałów wybuchowych i jego zdolności do generowania fali uderze-

niowej;
2) konstrukcji obiektu magazynowego, obecności lub braku obwałowań;
3) ewentualnych uwarunkowań propagacji fali uderzeniowej wokół obiektu magazynowego;
4) wrażliwości materiałów wybuchowych znajdujących się w zagrożonym obiekcie, w stosunku do którego jest 

wyznaczana bezpieczna odległość;
5) zastosowanych dodatkowych zabezpieczeń obiektu magazynowego i pobliskich obiektów.

3. Zdolność danego materiału wybuchowego do generowania fali uderzeniowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, określa 
porównawczo w stosunku do wzorcowego materiału wybuchowego (krystalicznego heksogenu) współczynnik 
zagrożenia (RZ).

Współczynnik RZ wyznacza się doświadczalnie w drodze badań modelowych lub oblicza według wzoru:

RZ = 4,71 x 10-4 x (Q x V)0,5

gdzie: 

Q – oznacza ciepło wybuchu danego materiału wybuchowego w kJ/kg,

V – oznacza objętość właściwą produktów wybuchu danego materiału wybuchowego w dm3/kg.

4. Wrażliwość materiału wybuchowego, o której mowa w ust. 2 pkt 4, określa współczynnik wrażliwości (Rw) oblicza-
ny według wzoru:

Za³¹czniki do zarządzenia nr 90
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 26 listopada 2009 r.

Za³¹cznik nr 1

WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH, W KTÓRYCH SĄ PRZECHOWYWANE                                  
MATERIAŁY WYBUCHOWE I AMUNICJA, ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.1 i 1.5                            

ORAZ DO KLAS 3 i 4.1
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Rw = (RM x RT)
0,5

gdzie:  

RM – oznacza - współczynnik wrażliwości mechanicznej danego materiału wybuchowego,
RT  – oznacza - współczynnik wrażliwości termicznej danego materiału wybuchowego.

5. Współczynniki RM i RT, o których mowa w ust. 4, są wyznaczane według wzorów:

1) RM = 0,076 x (St x Si)
0,5

gdzie:  

St – oznacza dolną granica wrażliwości na tarcie danego materiału wybuchowego w N, oznaczoną według Polskiej 
Normy, 

Si – oznacza dolną granicę wrażliwości na uderzenie danego materiału wybuchowego w J, oznaczoną według Polskiej 
Normy;

2) RT = 39,02 x log TR/373
gdzie: 

TR – oznacza temperaturę rozkładu danego materiału wybuchowego w K, oznaczoną według Polskiej Normy.

6. Przy obliczaniu współczynnika Rw zgodnie z ust. 4 i 5, dodatkowo stosuje się następujące zasady:
1) jeżeli materiał wybuchowy ma współczynnik wrażliwości mechanicznej (RM) mniejszy lub równy 1, współczyn-

nik wrażliwości oprócz wartości liczbowej otrzymuje znak „M”;
2) jeżeli materiał wybuchowy charakteryzuje się wrażliwością na uderzenie wyższą od 50 J i jednocześnie wrażli-

wością na tarcie wyższą od 353 N, do obliczenia współczynnika wrażliwości mechanicznej według wzoru okre-
ślonego w ust. 5 pkt 1 przyjmuje się wartości Si = 50 J i ST = 353 N;

3) jeżeli materiał wybuchowy nie ulega rozkładowi przy ogrzewaniu do temperatury 673 K, do obliczania współ-
czynnika wrażliwości termicznej według wzoru określonego w ust. 5 pkt 2 przyjmuje się wartość TR = 673 K.

7. Równoważnik heksogenowy (G) wyrażony w kg wzorcowego heksogenu magazynowanego ładunku zdolnego do 
generowania przy wybuchu fali uderzeniowej wyznacza się doświadczalnie, w drodze badań modelowych, lub 
określa według wzoru:

G = RZ x M
gdzie:

M – oznacza masę netto materiału wybuchowego zawartego w magazynowanym ładunku w kg. W przypadku magazy-
nowania w obiekcie kilku materiałów wybuchowych, do obliczeń według wzoru określonego w ust. 8 przyjmuje 
się sumę równoważników heksogenowych ich ładunków.

8. Nadciśnienie fali uderzeniowej (Pf) w kilopaskalach (kPa) jako funkcję odległości czoła fali (L) od miejsca ewentu-
alnego wybuchu oraz równoważnika heksogenowego magazynowanego ładunku (G) określa się według wzoru:

Pf = 980 x (L x G-1/3)-1,89

lub wyznacza doświadczalnie w drodze badań modelowych.

9. W przypadku łącznego magazynowania materiałów wybuchowych zaliczonych do podklasy 1.1 lub 1.5 z innymi 
materiałami wybuchowymi i wyrobami wypełnionymi materiałem wybuchowym, przy wyznaczaniu minimalnych 
dopuszczalnych odległości (Ld), o których mowa w ust. 1, uwzględnia się sumę równoważników heksogenowych 
magazynowanych ładunków.

10. Obiekt magazynowy, w którym jest przechowywany materiał wybuchowy w stanie niewybuchowym, zaklasyfiko-
wany do klasy 3 lub 4.1 materiałów niebezpiecznych, może być traktowany jako niestwarzający zagrożenia z tytułu 
generowania fali uderzeniowej, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1) lokalizacja i konstrukcja magazynu wykluczają możliwość zainicjowania jego zawartości w przypadku wybuchu 

w sąsiednich obiektach zawierających ładunki materiału wybuchowego;
2) w czasie magazynowania przestrzegane są specjalne warunki bezpieczeństwa określone przez przedsiębiorcę, 

uniemożliwiające wybuch magazynowanego ładunku w przypadku pożaru w obiekcie magazynowym.

11. Obiekty magazynów bazowych dzieli się na:
1) nieobwałowane;
2) obwałowane.

12. Na równi z obiektami magazynowymi obwałowanymi traktuje się:
1) obiekty magazynowe osłonięte murami lub innymi osłonami, w tym wynikającymi z ukształtowania terenu, 

o podobnej skuteczności;
2) obiekty magazynowe, których elementy konstrukcyjne gwarantują zlokalizowanie skutków ewentualnego wy-

buchu magazynowanego ładunku w obrębie tego obiektu, w tym zabezpieczają przed przeniesieniem wybuchu 
na materiały wybuchowe znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach lub obiektach, jeżeli są osłonięte odpo-
wiednimi osłonami od strony przegród odciążających.

13. Dopuszczalne wielkości nadciśnienia fali uderzeniowej (Pf) dla różnych obiektów, w stosunku do których jest wy-
znaczana bezpieczna odległość od magazynu bazowego, określa tabela 1.



Dziennik Urzêdowy 
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 15                      – 378 –                                                                                   Poz. 89

Tabela 1. Dopuszczalne wielkości nadciśnienia fali uderzeniowej dla różnych obiektów
 

 Lp.
Rodzaj zagrożonego obiektu, w stosunku do którego jest wyznaczana                           

bezpieczna odległość

Dopuszczalna wielkość                            
nadciśnienia fali                                                        
uderzeniowej (Pf)

1.
Magazyny materiałów i przedmiotów wybuchowych w opakowaniach                                
transportowych, budynki produkcyjne bez stałej obsady

80 kPa

2.
Budynki do produkcji materiałów wybuchowych typu bunkrowego ze stałą obsadą 
i obiekty towarzyszące oraz magazyny półfabrykatów

60 kPa

3.

Budynki produkcyjne inne niż wymienione w lp. 1 i 2, w tym obiekty                                                                                         
do produkcji materiałów wybuchowych, obiekty o przeznaczeniu higieniczno-sa-
nitarnym, laboratoryjne, pomocnicze, drogi dojazdowe do zakładu, ogrodzenia 
zewnętrzne zakładów, lokalne drogi poza obszarem zabudowanym, napowietrzne 
linie wysokiego napięcia

35 kPa

4. Obiekty niewymienione w lp. 1-3, w tym:

1) obszar zabudowy rozproszonej  

2) obszar zabudowy zwartej   

3) autostrady i drogi o dużym natężeniu ruchu    

5 kPa

3 kPa

3 kPa

5.
Obiekty użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, takie jak: 
miejsca kultu, szpitale, placówki oświatowo-wychowawcze, place i hale                               
targowe, obiekty rekreacyjno-sportowe itp.

1 kPa

 

14. Minimalną dopuszczalną odległość w metrach (Ld) od nieobwałowanego obiektu magazynowego do innych zagro-
żonych obiektów określa się według wzoru:

Ld = 38,25 x Pf
-0,529 x G1/3

lub wyznacza doświadczalnie w drodze badań modelowych, uwzględniając kryteria określone w ust. 13 w tabeli 1.

15. Minimalną dopuszczalną odległość w metrach (Ld) od obwałowanego obiektu magazynowego do innych zagrożo-
nych obiektów określa się według wzorów:
1) przy odległości powyżej 10 m do 80 m:

Ld = 14,96 x Pf
-0,629 x G0,396;

2) przy odległości powyżej 80 m do 500 m:

Ld = 3,693 x Pf
-1 x G0,63 + 27,1;

3) przy odległości powyżej 500 m - według wzoru określonego w ust. 14 lub wyznacza doświadczalnie w drodze 
badań modelowych, uwzględniając kryteria określone w ust. 13 w tabeli 1.

16. Za odległość pomiędzy obiektami magazynowymi i wskazanymi w ust. 13 w tabeli 1 zagrożonymi obiektami przyj-
muje się najmniejszą odległość pomiędzy ścianami budynków lub pomiędzy ścianą magazynu a poboczem drogi.

17. Dla zagrożonych obiektów wymienionych w ust. 13 w tabeli 1 w lp. 1-3, w których znajdują się materiały wybucho-
we o współczynniku wrażliwości (Rw) nie większym niż 2 lub nie większym niż 5 ze znakiem „M”, minimalna do-
puszczalna odległość od magazynu stwarzającego zagrożenie wynosi:
1) co najmniej 20 m, jeżeli równoważnik heksogenowy magazynowanego ładunku (G) wynosi nie mniej niż 10 kg 

i nie więcej niż 1.000 kg;
2) co najmniej 60 m, jeżeli równoważnik heksogenowy magazynowanego ładunku (G) wynosi ponad 1.000 kg, lecz 

nie więcej niż 5.000 kg;
3) odległość obliczoną według wzorów podanych w ust. 14 i 15, jeżeli równoważnik heksogenowy magazynowa-

nego ładunku (G) wynosi ponad 5.000 kg.

18. W przypadku gdy obiekty wskazane w ust. 13 w tabeli 1 w lp. 1-3 są obwałowane, z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1, 
obliczoną w odniesieniu do tych obiektów minimalną dopuszczalną odległość można zmniejszyć o 30%.

19. W przypadku magazynowania materiałów wybuchowych w wydzielonych pomieszczeniach (komorach) obiektu 
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magazynowego, pomiędzy którymi nie może nastąpić przeniesienie detonacji, minimalną dopuszczalną odległość 
oblicza się dla pomieszczenia, w którym znajduje się ładunek o największym równoważniku heksogenowym (G).

20. W przypadku gdy w wyniku wybuchu w magazynie bazowym jest możliwe miotanie ciężkich odłamków, minimal-
na dopuszczalna odległość tego magazynu w stosunku do obiektów wymienionych w tabeli 1 w lp. 1-3 wynosi co 
najmniej 180 m, w odniesieniu do obiektów wymienionych w lp. 4 - co najmniej 275 m, a w odniesieniu do obiek-
tów wymienionych w lp. 5 - co najmniej 400 m.

 II. Magazyny podręczne

1. W magazynach podręcznych mogą być przechowywane materiały wybuchowe i wyroby wypełnione materiałem 
wybuchowym zaklasyfikowane do klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz klasy 3 i 4.1 w ilościach netto nieprzekraczających 
wielkości podanych w tabeli 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

Tabela 2. Ilości materiałów wybuchowych netto dopuszczone do przechowywania w magazynach podręcznych
 

Podklasa lub                     
klasa zagrożenia

 Grupa 
zgodności

Dopuszczalna masa netto materiału wybuchowego                                                                                
oraz dodatkowe uwarunkowania

1.1 A 1 kg

1.1 B 1 kg

1.1 C 25 kg

1.1 i 1.5 D 5 kg

1.1 E, F, J, L
w ilościach uzasadnionych z punktu bezpieczeństwa magazynu, stosownie do                            
zapisu w karcie oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa

1.1 G 25 kg

3 i 4.1  25 kg

 

2. W przypadku magazynowania materiałów wybuchowych w wydzielonych pomieszczeniach lub komorach magazy-
nu podręcznego, których konstrukcja zabezpiecza przed przeniesieniem się detonacji pomiędzy tymi pomieszcze-
niami lub komorami, w magazynie podręcznym można przechowywać nie więcej niż czterokrotność ilości wskaza-
nych w tabeli 2.

3. Magazyn podręczny, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
1) musi być zlokalizowany wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu bez stałej obsady w budynku laboratoryjnym, 

budynku użytkowanym na cele przemysłowe lub w odrębnym obiekcie bez stałej obsady;
2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposażenie magazynu, jego komór lub poszczególnych pomieszczeń 

muszą w istotny sposób lokalizować i ograniczać skutki ewentualnego zapłonu lub wybuchu przechowywanego 
niebezpiecznego towaru na otoczenie;

3) musi posiadać powierzchnie odciążające oraz osłony przed tymi powierzchniami, ograniczające rozrzut odłam-
ków, wyrzut produktów gazowych spalania i oddziaływanie fali uderzeniowej.

4. Magazynów podręcznych, o których mowa w ust. 1, nie lokalizuje się w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach 
użyteczności publicznej.

WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH, W KTÓRYCH SĄ PRZECHOWYWANE                                                          
MATERIAŁY WYBUCHOWE I AMUNICJA, ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 

ORAZ KLASY 9

I. Magazyny bazowe

1. Minimalne dopuszczalne odległości (Ld) od magazynów bazowych w stosunku do innych obiektów znajdujących 
się w pobliżu, z zastrzeżeniem ust. 2, wyznacza się lub oblicza z uwzględnieniem masy netto materiału wybucho-
wego (G), zawartego w magazynowanych materiałach i przedmiotach wybuchowych, kierując się kryteriami okre-
ślonymi w tabeli 1.
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Tabela 1. Kryteria lokalizacji nieobwałowanych magazynów bazowych w stosunku do innych obiektów                                          
wymienionych w tabeli

Podklasa 
magazynowanego 

materiału 
wybuchowego

Dodatkowe 
warunki

Magazyny                                              
i obiekty pro-

dukcyjne zawie-
rające materiał                                  

wybuchowy

Obiekty                                        
produkcyjne nieza-
wierające materiału                             

wybuchowego

Drogi                               
dojazdowe                                           

i drogi                                       
lokalne

Autostrady                                     
i drogi                                      

o dużym                         
natężeniu 

ruchu

Obszary                        
zamieszkałe

1.2
przy wybuchu 
nie tworzą się 
ciężkie odłamki

min. 90 m min. 90 m Ld=39 x G1/6 Ld = 58 x G1/6

1.2

przy wybuchu 
mogą tworzyć 
się ciężkie 
odłamki

min. 135 m min. 135 m
Ld=51xG1/6 
min. 90 m

Ld = 76 x G1/6

min. 135 m

1.3
ładunki do 
1.000 kg

nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości, muszą 
być jednak zachowane środki bezpieczeństwa, aby nie zachodziło oddziaływa-
nie na zewnątrz obiektu lub zachodziło tylko w wybranym kierunku

1.3
ładunki ponad 
1.000 kg

Ld=3,2 x G1/3 
min. 40 m

Ld=6,4 x G1/3

min. 60m
Ld=4,3 x G1/3

min. 40 m
Ld = 6,4 x G1/3

min. 60 m

1.4 i 1.6
ładunki do 
1.000 kg

nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości

1.4 i 1.6
ładunki ponad 
1.000 kg

min. 10 m min. 10 m min. 15 m min. 15 m min. 15 m

 

2. Przy ustalaniu lokalizacji magazynów bazowych przedmiotów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 9 nie jest 
wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości.

3. W przypadku przechowywania materiałów wybuchowych w obwałowanym magazynie bazowym, minimalne od-
ległości, wyznaczone stosownie do ust. 1, można zmniejszyć o 30%. Jeżeli obiekt zagrożony, w stosunku do które-
go wyznaczana jest bezpieczna odległość, jest obwałowany, osłonięty dodatkowymi murami lub innymi osłonami, 
w tym wynikającymi z ukształtowania terenu, obliczoną bezpieczną odległość można zmniejszyć o 50%.

4. W przypadku magazynowania materiałów wybuchowych w wydzielonych komorach lub pomieszczeniach obiektu 
magazynowego, pomiędzy którymi nie może nastąpić przeniesienie detonacji lub spalania, przy obliczaniu bez-
piecznej odległości zgodnie z ust. 1 bierze się pod uwagę to pomieszczenie (komorę), które wymaga większej od-
ległości.

II. Magazyny podręczne

1. Materiały wybuchowe zaliczone do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 mogą być przechowywane w magazynach podręcznych 
w ilości podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Ilości materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 dopuszczone                                               
do przechowywania w magazynach podręcznych

Podklasa 
zagrożenia

Grupa 
zgodności

Dopuszczalna ilość oraz dodatkowe uwarunkowania

1.2 B 1 kg netto

1.2 C 40 kg brutto

1.2 D 5 kg netto

1.2 G 50 kg brutto

1.2 
1.3 
1.4

E, F, H, J, L
H, J, L
E, F, L

w ilościach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczeństwa magazynu, stosownie do 
zapisu w karcie oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa
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1.3 C 40 kg brutto

1.3 G 80 kg brutto

1.4 B 1 kg netto

1.4 C 50 kg brutto

1.4 D 50 kg brutto

1.4 G 100 kg brutto

1.4 S 100 kg brutto

1.6 N 100 kg brutto
 

2. Magazyny podręczne powinny być zlokalizowane wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu bez stałej obsady lub 
w odrębnym obiekcie;

Za³¹cznik nr 2

ZASADY PRZECHOWYWANIA AMUNICJI I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

W JEDNYM POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM

1. W jednym obiekcie magazynowym nie przechowuje się materiałów wybuchowych i amunicji, zaklasyfikowanych 
w klasie 1 do różnych grup zgodności oraz materiałów zaklasyfikowanych do klasy 1 z materiałami zaklasyfikowa-
nymi do klasy 3, 4.1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Materiały wybuchowe i amunicja należące do grup zgodności C, D, E, G i S mogą być przechowywane razem.

3. Dopuszcza się przechowywanie w tym samym obiekcie magazynowym materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych 
do grup zgodności A lub B oraz materiałów wybuchowych zaliczonych do pozostałych grup zgodności, pod warun-
kiem przeznaczenia do przechowywania materiałów wybuchowych z grupy zgodności A lub B oddzielnego pomiesz-
czenia, zamkniętego i skonstruowanego w sposób uniemożliwiający przeniesienie detonacji z tego pomieszczenia 
na pozostałe pomieszczenia obiektu magazynowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W magazynach podręcznych materiały wybuchowe z grupy zgodności A lub B mogą być przechowywane w tym 
samym pomieszczeniu magazynowym z materiałami wybuchowymi zaliczonymi do pozostałych grup zgodności, 
pod warunkiem umieszczenia ich w metalowej skrzyni lub metalowej szafie, zamkniętych i skonstruowanych w spo-
sób uniemożliwiający przeniesienie detonacji z wnętrza skrzyni lub szafy na inne materiały wybuchowe znajdujące 
się w pomieszczeniu.
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KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Leszek ELAS

90

ZARZĄDZENIE NR 93

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 3 grudnia 2009 r.

o uchyleniu niektórych zarządzeń w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów                       
Straży Granicznej

Na podstawie art. 3a pkt 3 w związku z art. 6 ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się:

1) zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 14 października 2003 r. w sprawie nada-
nia regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomor-

1) 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.

skiego Oddziału Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, 
poz. 46, z 2005 r. Nr 5, poz. 31, z 2007 r. Nr 1, poz. 7, 
Nr 2, poz. 23 i z 2008 r. Nr 1, poz. 2);

2) zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nada-
nia regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckie-
go Oddziału  Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. 
KGSG Nr 8, poz. 51, z 2005 r. Nr 5, poz. 28, z 2007 r. 
Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 21) zmienione zarządzeniem 
nr 70 z dnia  30 września 2009 r. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. 

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży 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 oraz 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) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 49 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ochrony 
transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji 
obsługi pocztowej w Straży Granicznej wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 uchyla się pkt 3;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.   Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, okre-

ślają przepisy w sprawie trybu i sposobu przyjmo-
wania, przewożenia, wydawania i ochrony mate-
riałów zawierających informacje niejawne.”; 

3) w § 4:
a)  w ust. 1:

 – zdanie wstępne oraz  pkt 1 i 2 otrzymują brzmie-
nie:
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ZARZĄDZENIE NR 94

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 8 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony transportowanych przesyłek służbowych                                                                  
oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej

„W sytuacji wymagającej pilnego doręczenia lub 
odebrania przesyłki służbowej albo potrzeby 
dostarczenia przesyłki służbowej ze względu na 
szczególne warunki służby, komendant oddziału, 
ośrodka szkolenia, placówki lub dywizjonu Stra-
ży Granicznej,  kierownik komórki organizacyjnej 
Komendy Głównej Straży Granicznej oraz na-
czelnik wydziału zamiejscowego Zarządu Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej lub Biura Lot-
nictwa Straży Granicznej może zorganizować 
ochronę i obsługę, o których mowa w § 2 ust. 3 
pkt 1, 2, 3 i 5, na terytorium kraju z pominięciem 
PS po spełnieniu następujących warunków:
1)  przewóz przesyłek służbowych zawierających 

informacje niejawne stanowiące tajemnicę 
państwową dokonywany jest przez co naj-
mniej dwóch uzbrojonych w broń palną 
funkcjonariuszy, posiadających poświadcze-
nie bezpieczeństwa upoważniające do dostę-
pu do informacji niejawnych stanowiących 
tajemnicę państwową, o takiej klauzuli jaką 
posiada przesyłka, z zastrzeżeniem pkt 4;

2)  przewóz przesyłek służbowych zawierających 
informacje niejawne stanowiące tajemnicę 
służbową o klauzuli „poufne” dokonywany 
jest przez co najmniej jednego uzbrojonego 
w broń palną funkcjonariusza, posiadającego 
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poświadczenie bezpieczeństwa upoważniają-
ce do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „poufne” lub wyższej, z zastrzeże-
niem pkt 4;”,

 – w pkt 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„ 4) odstępstwo od warunku posiadania broni 

palnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
jest możliwe wówczas, gdy przesyłki prze-
kazywane są bezpośrednio od nadawcy do 
odbiorcy na terenie tej samej miejscowo-
ści.”,

b)  w ust. 4 zdanie wstępne i pkt 1 otrzymują brzmienie:
„Komendant oddziału, ośrodka szkolenia, placówki 
lub dywizjonu Straży Granicznej, kierownik komór-
ki organizacyjnej Komendy Głównej Straży 
Granicznej oraz naczelnik wydziału zamiejscowego 
Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub 
Biura Lotnictwa Straży Granicznej organizując ochro-
nę i obsługę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, okre-
śla w decyzji, w rozkazie dziennym lub w „Książce 
wyznaczania funkcjonariuszy/pracowników do 
konwojowania lub przewozu niejawnych przesyłek 
służbowych:
1)  klauzulę przesyłki, jeśli możliwe jest jej określe-

nie;”,
c)  ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Przesyłka służbowa, o której mowa w ust.1, 
przekazywana jest adresatowi poprzez właściwą 
kancelarię.

7.     Upoważnienia do nadania, przewozu i odbioru 
niejawnych przesyłek służbowych, o których 

mowa w ust. 1, udziela komendant oddziału, 
ośrodka szkolenia, placówki lub dywizjonu 
Straży Granicznej, kierownik komórki organiza-
cyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz 
naczelnik wydziału zamiejscowego Zarządu 
Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub 
Biura Lotnictwa Straży Granicznej.”,

d)  po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, po 

wykorzystaniu jest niszczone za dwoma podpi-
sami w „Książce wyznaczania funkcjonariuszy/
pracowników do konwojowania lub przewozu 
niejawnych przesyłek służbowych”, a jeśli nie 
jest ona prowadzona niszczone jest zgodnie 
z odrębnymi przepisami jako dokument niear-
chiwalny oznaczony symbolem „Bc”.

10. Wzór książki wyznaczania funkcjonariuszy/pra-
cowników do konwojowania lub przewozu 
niejawnych przesyłek służbowych, o której 
mowa w ust. 4, określa załącznik nr 6 do zarzą-
dzenia.”;

4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) po załączniku nr 5 do zarządzenia dodaje się załącznik 
nr 6 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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Za³¹czniki do zarządzenia nr 94
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 8 grudnia 2009 r.

Za³¹cznik nr 1

……………………………

(miejscowość i data)

Upoważnienie

do nadania, przewozu i odbioru* niejawnej(-ych) przesyłki(-łek) służbowej(-wych)

Upoważniam …………………………………………………………………………………....................……………………………...
(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza)

legitymującego się ……………………………………………………………..…………………....................………………………..
(nr legitymacji służbowej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

w dniu (-ach) ……………………………………………………………..…….................………………………………………………

Upoważnienie ważne jest w dniu (-ach) ……………………………………………………………………................……………..

……………………………………………………….………....................……………….
(stopień, imię i nazwisko komendanta oddziału, ośrodka szkolenia, placówki
lub dywizjonu Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Straży Granicznej oraz naczelnika wydziału zamiejscowego Zarządu
Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub Biura Lotnictwa Straży Granicznej)

* niepotrzebne skreślić
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Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a 
pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra-
nicznej (Dz. U. z 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, 
Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co 
następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 33 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej w § 6 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 1 uchyla się pkt 15 i 17;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1:

1)  wymienione w pkt 8-13 i 16, pozostają na zaopa-
trzeniu właściwych miejscowo komendantów 
oddziałów Straży Granicznej;

92

ZARZĄDZENIE NR 98

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 15 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

2)  wymieniona w pkt 14 pozostaje na zaopatrzeniu 
Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Kłodzku, z wyjątkiem funkcjonariuszy 
tej komórki organizacyjnej zajmujących stanowi-
ska z miejscem pełnienia służby w Lubaniu, 
którzy pozostają na zaopatrzeniu Komendanta 
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Gra-
nicznej w Lubaniu;

3)  wymieniona w pkt 18 pozostaje na zaopatrzeniu 
Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicz-
nej w Gdańsku, z wyjątkiem komórki wewnętrz-
nej wyodrębnionej w strukturze tej komórki or-
ganizacyjnej, która pozostaje na zaopatrzeniu 
Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Straży Granicznej w Koszalinie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 317

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 2 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej                                                 
z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych                          

Państw Członkowskich

W związku z art. 3 ust. 4, art. 3a pkt 8 i art. 1 ust. 3 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 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), mając na względzie konieczność zor-
ganizowania sieci informowania i koordynacji koniecznej 
do prowadzenia współpracy międzynarodowej, o której 
mowa w art. 1 Decyzji Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 
2005 r. ustanawiającej bezpieczną internetową sieć infor-
mowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw 
Członkowskich (Dz. U. UE L 83 z dnia 1 kwietnia 2005 r.), 
w zakresie zadań nałożonych na Straż Graniczną, ustala 
się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 89 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji 
i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej 

z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci infor-
mowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw 
Członkowskich (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 41 i Nr 9, poz. 86) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;”;

2) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. O stwierdzonym naruszeniu zasad wykorzystania 

Sieci Informacyjnej, krajowy punkt kontaktowy 
niezwłocznie powiadamia kierownika właściwej 
komórki organizacyjnej, w celu uzyskania odpo-
wiednich wyjaśnień. O stwierdzeniu naruszenia 
zasad powiadamiany jest ponadto Szef Sztabu 
Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

3) w § 7:
a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowe-
go powierza się funkcjonariuszowi albo pracow-
nikowi pełniącemu służbę lub zatrudnionemu 
w Sztabie Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej.
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2. Komendant Główny Straży Granicznej na wnio-
sek Szefa Sztabu Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej uzgodniony z Dyrektorem Biura 
Współpracy Międzynarodowej KGSG oraz Dy-
rektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych 
KGSG powierza w drodze decyzji pełnienie 
funkcji krajowego punktu kontaktowego oraz 
zwalnia z obowiązku pełnienia tej funkcji.”,

b)  w ust. 4 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:
„Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej:”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowy punkt kontaktowy przedstawia Szefowi 

Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej 
sprawozdanie z realizacji zadań oraz współpracy 
międzynarodowej zrealizowanej poprzez Sieć In-
formacyjną w terminie do:
1)  31 lipca – półroczne,
2)  31 stycznia – roczne.”;

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Treść informacji przeznaczonej do zamieszczenia 

o wykorzystaniu wiz, dokumentów granicznych 
i dokumentów podróży w związku z nielegalną 
imigracją oraz treść załącznika określonego w ust. 1 
pkt 1, użytkownik każdorazowo uzgadnia z Kierow-
nikiem Laboratorium Kryminalistycznego Straży 
Granicznej lub wyznaczoną przez niego osobą.”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Usunięcie, uzupełnienie, poprawienie lub zmiana 

informacji zamieszczonej w Sieci Informacyjnej 
przez krajowy punkt kontaktowy na polecenie Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa 
Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej 
nie podlega konsultacji, o której mowa w ust. 1.”;

7) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, mają-

cych na celu usprawnienie lub rozwój współpracy 
międzynarodowej Straży Granicznej, Szef Sztabu  
Komendanta Głównego Straży Granicznej może 
wyrazić zgodę na przyznanie dostępu do Sieci In-
formacyjnej funkcjonariuszowi lub pracownikowi 
Straży Granicznej nie spełniającemu wymogów 
określonych w ust. 1 pkt 1.”;

8) w załączniku nr 1 do decyzji w pkt II.4 ppkt 2 otrzymu-
je brzmienie:
„2. Wydruk informacji należy zarejestrować w dzienni-

ku korespondencji wchodzącej właściwej komórki 
lub jednostki organizacyjnej.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 319

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie uchylenia decyzji nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 marca 1992 r.                                               
w sprawie nadania Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Szczecinie sztandaru

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) w związku z § 2 pkt 3 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych 
oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia 
w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. 
Nr 160, poz. 1273) ustala się, co następuje:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, 
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 715 i Nr 98, 
poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

§ 1.

Uchyla się decyzję nr 2 Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie nadania 
Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Szczecinie 
sztandaru.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 323

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie uchylenia decyzji nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
nadania Łużyckiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim sztandaru

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.1)) w związku z § 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych 
oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia 
w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. 
Nr 160, poz. 1273) ustala się, co następuje:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, 
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 715 i Nr 98, 
poz. 817, Nr  157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

§ 1.

Uchyla się decyzję nr 61 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
nadania Łużyckiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Lu-
baniu Śląskim sztandaru.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

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

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek 
pływających i statków powietrznych Straży Granicznej 
(Dz. U. Nr 54, poz. 474) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 152 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania 
numerów burtowych jednostkom pływającym Straży 
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 74, z 2006 r. Nr 6, 
poz. 58 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 44) zmienionej decyzją 
Nr 239 z dnia 15 października 2008 r. oraz decyzją Nr 112 
z dnia 24 kwietnia 2009 r., w § 1 wprowadza się następu-
jące zmiany:

96

DECYZJA NR 325

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 10 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie nadania numerów burtowych jednostkom pływającym Straży Granicznej

1) w pkt 12 uchyla się lit. d i f;

2) po pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 30 w brzmieniu:
„30) „TM 509 OB” oznaczona numerem fabrycznym 

kadłuba:
a)  PL -TME 44010J909 otrzymuje numer burto-

wy SG-048,
b)  PL -TME 44011J909 otrzymuje numer bur-

towy SG-049.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 331

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 15 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych                                    
za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z 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, Nr 168, poz. 1323 
i Nr 201, poz. 1540) ustala się, co następuje:
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§ 1

W decyzji nr 235 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przekazywania 
w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w § 2 w ust. 2 po 
pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 
i 12 w brzmieniu:

„11) meldunki sytuacyjne i okresowe w ramach systemu 
służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej;

12) dobowy meldunek sytuacyjny Komendy Głównej 
Straży Granicznej.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r. 

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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DECYZJA NR 333

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wdrożenia „Koncepcjii funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”                                                                      
oraz określenia sposobu jej aktualizacji

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z 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 
i Nr 201, poz. 1540) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. „Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 
2009-2015”, zwana dalej „Koncepcją”, zaakceptowana 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz zatwierdzona przez Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej w dniu 24 września 2009 r., jest podsta-
wą przekształceń infrstruktury i organizacji Straży 
Granicznej w latach 2009-2015.

2. Planowanie rzeczowo-finansowe oraz realizacja planu 
rzeczowo-finansowego w Straży Granicznej odbywa 
się z uwzględnieniem Koncepcji.

3. Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają przewidzianych 
w odrębnych przepisach obowiazków Straży Granicznej 
w zakresie planowania i sprawozdawczości.

§ 2.

Ilekroć w decyzji mowa jest o: 

1) Komendancie Głównym – należy przez to rozumieć 
Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) KGSG – należy przez to rozumieć Komendę Główną 
Straży Granicznej;

3) zarządzie KGSG – należy przez to rozumieć Zarząd 
Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarząd 
Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicz-
nej oraz Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy 
Głównej Straży Granicznej;

4) Sztabie KGSG – należy przez to rozumieć Sztab Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej;

5) jednostce organizacyjnej SG – należy przez to rozumieć 
oddział Straży Granicznej, Centralny Ośrodek Szkolenia 
Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia 

Straży Granicznej w Kętrzynie i Ośrodek Szkoleń Spe-
cjalistycznych w Lubaniu;

6) komórkach budżetowych KGSG – należy przez to ro-
zumieć Biuro Finansów Komendy Głównej Straży 
Granicznej, Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy 
Głównej Straży Granicznej, Biuro Łączności i Informa-
tyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Biuro Kadr 
i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, Biu-
ro Lotnictwa Straży Granicznej oraz Biuro Współpracy 
Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicz-
nej;

7) ocenie wdrażania Koncepcji – należy przez to rozumieć 
analizę treści Koncepcji i porównanie jej z bieżącym 
stanem realizacji, w celu określenia stopnia realizacji 
działań w niej przewidzianych;

8) aktualizacji Koncepcji – należy przez to rozumieć każdą 
zmianę treści Koncepcji, mającą na celu jej korektę, 
uzupełnienie lub uaktualnienie;

9) monitorowaniu Koncepcji – należy przez to rozumieć 
wdrożenie zaplanowanych działań wynikających z Kon-
cepcji poprzez systematyczne planowanie, raportowa-
nie, analizowanie i nadzorowanie realizacji przedsię-
wzięć określonych w Koncepcji.

§ 3.

1. Ocena wdrażania Koncepcji i propozycja jej aktualiza-
cji:
1) jest dokonywana w trybie rocznym, według stanu 

na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego;
2) może być dokonana w trybie doraźnym na polece-

nie Komendanta Głównego.

2. Ocena wdrażania i propozycja aktualizacji Koncepcji, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywana jest – zgod-
nie z właściwością merytoryczną – przez: kierowników 
zarządów KGSG, komórek budżetowych KGSG oraz 
jednostek organizacyjnych SG, w terminie do dnia 
10 lutego danego roku kalendarzowego i przedkładana 
Szefowi Sztabu KGSG.

3. Szef Sztabu KGSG, na podstawie oceny i propozycji, 
o których mowa w ust. 2, przygotowuje aktualizację 
Koncepcji, w terminie do 15 marca danego roku kalen-
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darzowego i przedkłada ją do akceptacji Komendanto-
wi Głównemu, po uprzednim uzyskaniu opinii od Dy-
rektora Biura Finansów KGSG – w zakresie właściwo-
ści merytorycznej.

4. Ocena wdrażania i propozycja aktualizacji Koncepcji 
o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywana jest przez 
wyznaczonego kierownika: zarządu KGSG, komórki 
budżetowej KGSG, jednostki organizacyjnej SG lub 
Sztabu KGSG w trybie i terminie określonym przez 
Komendanta Głównego.

5. Propozycje aktualizacji Koncepcji powinny być zgodne 
z planowaniem budżetu Straży Granicznej, dokonywa-
nym w trybie i terminach określonych w odrębnych 
przepisach.

6. Aktualizacji Koncepcji dokonuje Szef Sztabu KGSG, 
w terminie do 7 dni od akceptacji, o której mowa 
w ust. 3 lub na polecenie Komendanta Głównego, 
w przypadku o którym mowa w ust. 4, poprzez opubli-
kowanie na stronie intranetowej Sztabu KGSG aktual-
nej wersji Koncepcji oraz informacji o wniesionych 
zmianach.

7. Wdrażanie aktualizacji Koncepcji, o której mowa 
w ust. 6 podlega monitorowaniu przez Szefa Sztabu 
KGSG.

§ 4.

Za terminowe i prawidłowe sporządzanie propozycji 
aktualizacji Koncepcji oraz jej wdrażania odpowiadają 
– zgodnie z właściwością – kierownicy zarządów KGSG 
i komórek budżetowych KGSG oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych SG.

§ 5.

Pierwszej aktualizacji Koncepcji w trybie, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w 2011 roku.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia 
podpisania. 

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ 
ppłk SG Leszek  ELAS
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10. Decyzja nr 302 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

utworzenia zespołu do opracowania wytycznych dotyczących określenia liczby funkcjonariuszy kierowanych do 

odbycia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również powołania koordynatora ratownictwa 

medycznego służby.

11. Decyzja nr 303 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zastępowania Ko-

mendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.

12. Decyzja nr 304 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 15

1. Zarządzenie nr 86 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia. 

2. Zarządzenie nr 87 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, 

a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend 

oddziałów, placówek i dywizjonów.

3. Zarządzenie nr 89 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

4. Zarządzenie nr 91 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

5. Zarządzenie nr 92 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

7. Zarządzenie nr 96 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

6. Zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

8. Zarządzenie nr 97 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placó-

wek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.

9. Zarządzenie nr 99 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz 

ośrodków szkolenia.

13. Decyzja nr 305 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji 

powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku mł. chor. SG Dariusza CABAJA.
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22. Decyzja nr 314 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

23. Decyzja nr 315 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powierzenia pełnienia funkcji krajowego punktu kontaktowego bezpiecznej internetowej sieci informowania i ko-

ordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich.

24. Decyzja nr 316 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania zespołu do monitorowania realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” w zakresie dotyczącym Straży Granicznej.

14. Decyzja nr 306 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia 

egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników korpusu służby cywilnej.

15. Decyzja nr 307 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

16. Decyzja nr 308 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zastępowania Ko-

mendanta Głównego Straży Granicznej podczas jego nieobecności.

17. Decyzja nr 309 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w spra-

wie powołania Zespołu Koordynacji Działań Straży Granicznej w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012.

19. Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie składu pocztu 

sztandarowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

18. Decyzja nr 310 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do przeprowadzenia testów zestawów słuchawkowo-mikrofonowych firmy Holmberg GmgH.

20. Decyzja nr 312 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespo-

łów oraz wyznaczenia kierownika projektu, konsultanta i głównego dostawcę do prac związanych z modernizacją 

Centralnej Bazy Danych EWIDA.

21. Decyzja nr 313 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania komisji likwidacyjnej w Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

25. Decyzja nr 318 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do 

sporządzenia spisu zawartości sejfu użytkowanego przez Panią Jolantę Żelichowską-Rogowską.

26. Rozkaz nr 320 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniający rozkaz w sprawie 

podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Straży Granicznej.

27. Decyzja nr 321 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie 

powołania komisji powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku st. chor. SG Bartłomieja BARTNIC-

KIEGO.

28. Decyzja nr 322 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

29. Decyzja nr 324 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji 

powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ppłk. SG Mariusza ZARECKIEGO.

30. Decyzja nr 326 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu 

do ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Straży Granicznej.

31. Decyzja nr 327 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udostępnienie informacji niejawnych.
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Wykaz porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 15

1. Aneks Nr 1/25/BP z dnia 19 listopada 2009 r. do Porozumienia nr 10 zawartego w dniu 15 lipca 2008 r. w Warszawie 

pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w sprawie korzy-

stania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

z ogólnopolskiego systemu transmisji danych oraz dostępu dp publicznej sieci telefonicznej PSTN.

2. Porozumienie Nr 26/BP Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 

z dnia 24 listopada 2009 r. o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania za-

grożeń.

3. Porozumienie Nr 27 zawarte w dniu 11 grudnia 2009 r. w Warszawie pomiędzy Komendantem Głównym Straży 

Granicznej a Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 2305 w sprawie korzystania przez Jednostkę Wojskową Nr 2305 

z siedzibą w Warszawie z numerów telefonów Morskiego Oddziału Straży Granicznej udostępnionych Jednostce 

Wojskowej Nr 2305 w bazie Gdańsk.

32. Decyzja nr 328 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udostępnienie informacji niejawnych.

33. Decyzja nr 329 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udostępnienie informacji niejawnych.

34. Decyzja nr 330 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu 

do spraw realizacji Memorandum o porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w spra-

wie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami 

radioaktywnymi podpisanego w Warszawie w dniu 8 stycznia 2009 r. 

35. Decyzja nr 332 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udostępnienie informacji niejawnych.

4. Porozumienie Finansowe nr 17/FGZ/2009/Nr 28/BP zawarte w dniu 14 grudnia 2009 r. w Warszawie pomiędzy 

Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji, pełniącym funkcję Instytucji Odpowiedzialnej a Komendantem Głównym Straży Granicznej o dofinanso-

wanie Projektu nr FGZ/08/3131 „Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu” ze środków 

Funduszu Granic Zewnętrznych, zwanego dalej „Projektem”.

5. Aneks Nr 1/Nr 29/BP z dnia 23 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 30 września 2008 r. pomiędzy Ministrem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji a Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie zasad funkcjonowania 

systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie Komendy Głównej Straży Granicznej.
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