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ZARZ¥DZENIE NR 24

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1.

W za³¹czniku do zarz¹dzenia nr 14 Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Zarz¹du do Spraw Cudzoziem-
ców Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG
Nr 3, poz. 13 i z 2008 r. Nr 3, poz. 20) zmienionego zarz¹dze-
niem nr 54 z dnia 2 lipca 2008 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizacja w zakresie w³aœciwoœci i w imieniu Komen-

danta G³ównego Stra¿y Granicznej zadañ okreœlonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31,
poz. 206), ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570) i w ustawie
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeŸdzie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego tery-
torium obywateli Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej i cz³onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1367);”;

2) w § 2:
a) po pkt 4 dodaje siê pkt 4a-4c w brzmieniu:

„4a) informowanie w imieniu Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej w³aœciwych organów innych
pañstw obszaru Schengen o wydaniu na granicy
przez terenowy organ Stra¿y Granicznej wizy jed-
nolitej o ograniczonej wa¿noœci terytorialnej, a tak-
¿e o uniewa¿nieniu przez terenowy organ Stra¿y
Granicznej wizy jednolitej wydanej przez organ in-
nego pañstwa obszaru Schengen;

4b)   nadzór nad uniewa¿nianiem przez terenowe orga-
ny Stra¿y Granicznej zezwoleñ na przekraczanie
granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego;

4c)   nadzór nad wydawaniem przez terenowe organy
Stra¿y Granicznej zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych
przekroczenie granicy na podstawie wa¿nego ze-
zwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma-
³ego ruchu granicznego w przypadku jego utraty;”,

b) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej wywiadu œrodowiskowe-
go i czynnoœciami zwi¹zanymi z ustalaniem miej-
sca pobytu ma³¿onka lub innego cz³onka rodziny
cudzoziemca, a tak¿e osoby, z któr¹ cudzoziemca
³¹cz¹ wiêzi o charakterze rodzinnym;

5b)   nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej czynnoœci zwi¹zanych ze
sprawdzeniem lokalu we wskazanym przez cudzo-
ziemca miejscu jego pobytu;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)   udzielanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra-

¿y Granicznej zgody na zezwolenie przez komen-
danta placówki Stra¿y Granicznej na wjazd cudzo-
ziemcowi, który nie spe³nia warunków na wjazd,
je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy humanitarne, inte-
res Rzeczypospolitej Polskiej lub zobowi¹zania miê-
dzynarodowe oraz informowanie o wydaniu takie-
go zezwolenia Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziem-
ców oraz, w przypadku znajdowania siê danych cu-
dzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen,
w³aœciwego organu pañstwa, które dokona³o wpi-
su;”,

d)  po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:
„7a) nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z kon-

trol¹ legalnoœci wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia przez nich dzia³alnoœci go-
spodarczej, powierzania im wykonywania pracy;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z do-

prowadzeniem cudzoziemca do granicy pañstwo-
wej w celu jego wydalenia lub przekazania;”,

f) po pkt 12 dodaje siê pkt 12a i 12b w brzmieniu:
12a) nadzór i koordynacja, a tak¿e wykonywanie w za-

kresie w³aœciwoœci Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej czynnoœci zwi¹zanych z doprowadze-
niem cudzoziemca od granicy pañstwowej do por-
tu lotniczego lub morskiego pañstwa, do którego
nastêpuje wydalenie;

12b) nadzór nad czynnoœciami zwi¹zanymi z doprowa-
dzaniem cudzoziemców, wobec których prowa-
dzone s¹ postêpowania okreœlone w ustawie o cu-
dzoziemcach oraz ustawie o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej do w³aœciwej jednostki organizacyjnej Poli-
cji, wojewody, Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziem-
ców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzê-
dów konsularnych, placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych oraz zak³adów opieki zdrowotnej;”,

g) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) wystêpowanie do w³aœciwych organów z wnioska-

mi o cofniêcie zgody na pobyt tolerowany na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

h) po pkt 15 dodaje siê pkt 15a w brzmieniu:
„15a)  wystêpowanie do wojewody z wnioskiem o udzie-
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lenie zgody na pobyt tolerowany w przypadku re-
alizacji decyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda-
nej przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego
stosuj¹cego Dyrektywê Rady nr 2001/40/WE
z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego
uznawania decyzji o wydalaniu obywateli pañstw
trzecich;”,

i) po pkt 20 dodaje siê pkt 20a w brzmieniu:
„20a) nadzór i koordynacja, a tak¿e wykonywanie w za-

kresie w³aœciwoœci Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, czynnoœci wynikaj¹cych z wykony-
wania decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej
przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego
w trybie i na zasadach okreœlonych w Rozdziale
8b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach;”,

j) po pkt 27 dodaje siê pkt 28-30 w brzmieniu:
„28) prowadzenie rejestrów z zakresu wjazdu, pobytu

i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, okreœlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, w zakresie
w³aœciwoœci Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej;

29)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ Zarz¹du, w tym w zbiorach w³a-
œciwych dla Zarz¹du oraz zapewnienie ochrony tym
danym;

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

30)  zarz¹dzanie systemami teleinformatycznymi pozo-
staj¹cymi we w³aœciwoœci Zarz¹du;”;

3) w § 5 po pkt 5 dodaje siê pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y

Granicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych oso-
bowych w podleg³ej komórce organizacyjnej;

7) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych
zapewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych oso-
bowych;”;

4) w § 6:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wyra¿ania zgody na niszczenie dokumentacji niear-
chiwalnej oznaczonej symbolem „Bc” pozostaj¹-
cej na stanie ewidencyjnym Zarz¹du, w drodze za-
twierdzania protoko³ów brakowania/zniszczenia
tych dokumentów;”,

b) po pkt 9 dodaje siê pkt 10 w brzmieniu:
„10) udostêpnianie, w imieniu Komendanta G³ównego

Stra¿y Granicznej, danych osobowych ze zbiorów,
w których przetwarza te dane w zwi¹zku z reali-
zacj¹ zadañ s³u¿bowych, podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania.”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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ZARZ¥DZENIE NR 25

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195 poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Biuru Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, zwanemu dalej „Biurem”, nadaje siê regu-
lamin organizacyjny okreœlaj¹cy zakres jego dzia³ania, struk-
turê wewnêtrzn¹ oraz zakres obowi¹zków i uprawnieñ dy-
rektora Biura, zwanego dalej „dyrektorem”, stanowi¹cy za-
³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2.

Oœwiadczenie, o którym mowa w § 8 regulaminu orga-
nizacyjnego, dyrektor mianowany na stanowisko przed dniem

wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia, sk³ada w terminie
14 dni od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia.

§ 3.

1. Traci moc zarz¹dzenie nr 19 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie regulami-
nu organizacyjnego Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG
z 2004 r. Nr 5, poz. 22, Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 13
oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 40).

2. Decyzje, polecenia i wytyczne wydane na podstawie zarz¹-
dzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowuj¹ moc, o ile nie
s¹ sprzeczne z niniejszym zarz¹dzeniem.

§ 4.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

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

Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 25
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

§ 1.

Biuro jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, powo³an¹ do prowadzenia wspó³pracy miê-
dzynarodowej w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej oraz jego obs³ugi w tym zakresie.

§ 2.

Do zakresu dzia³ania Biura nale¿y:

1) prowadzenie i organizowanie wspó³pracy miêdzynarodo-
wej w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej, w szcze-
gólnoœci poprzez:
a) okreœlanie i przedstawianie do akceptacji Komendanto-

wi G³ównemu Stra¿y Granicznej priorytetów i kierun-
ków wspó³pracy miêdzynarodowej Stra¿y Granicznej
zgodnie z za³o¿eniami polityki miêdzynarodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz resortu spraw wewnêtrznych
i administracji,

b) reprezentowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, z jego polecenia lub upowa¿nienia, w kontak-
tach z partnerami zagranicznymi, organami Unii Euro-
pejskiej, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, orga-
nami administracji pañstwowej, innymi w³aœciwymi pod-
miotami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami
miêdzynarodowymi,

c) utrzymywanie bezpoœrednich kontaktów z przedstawi-
cielami podmiotów wymienionych w lit. b, w tym z ofi-
cerami ³¹cznikowymi organów ochrony granicy innych
pañstw w Polsce,

d) koordynowanie lub wspomaganie wspó³dzia³ania komó-
rek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej i jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej z pod-
miotami wymienionymi w lit. b,

e) utrzymywanie bie¿¹cych kontaktów z oficerami ³¹czni-
kowymi Stra¿y Granicznej delegowanymi za granicê
i sprawowanie merytorycznego nadzoru nad ich dzia-
³alnoœci¹;

2) przygotowywanie kontaktów zagranicznych Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców, w szcze-
gólnoœci polegaj¹ce na:
a) wspó³dzia³aniu z organami administracji pañstwowej,

instytucjami, organizacjami oraz s³u¿bami krajowymi,
b) przedstawianiu propozycji terminów spotkañ z partne-

rami zagranicznymi,
c) monitorowaniu wykonywania przez komórki organiza-

cyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostki
organizacyjne Stra¿y Granicznej zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z umów, porozumieñ, protoko³ów i uzgodnieñ bi-
lateralnych i multilateralnych oraz przygotowywanie in-
formacji i analiz w tym zakresie,

d) opracowywaniu, we wspó³pracy z innymi komórkami
organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,

materia³ów informacyjnych i analitycznych, tez do roz-
mów oraz projektów wyst¹pieñ, protoko³ów, deklara-
cji, komunikatów i innych dokumentów, które maj¹ byæ
przedmiotem uzgodnieñ Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej i jego zastêpców z w³aœciwymi partnera-
mi zagranicznymi na poziomie bilateralnym i multilate-
ralnym,

e) bie¿¹cym prowadzeniu spraw zwi¹zanych z nominacja-
mi i odwo³aniami G³ównego Pe³nomocnika Graniczne-
go i jego zastêpców, a tak¿e pe³nomocników granicz-
nych, ich zastêpców i pomocników,

f)  zapewnieniu t³umaczeñ korespondencji zagranicznej Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêp-
ców;

3) koordynowanie dzia³añ Stra¿y Granicznej zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, a w szczególnoœci:
a) pe³nienie funkcji Koordynatora Resortowego systemu

„Europejska Wymiana Dokumentów – Polska” (EWDP),
w tym koordynowanie prac wdro¿eniowych systemu
w Stra¿y Granicznej,

b) analiza i dystrybucja w systemie koordynacji dokumen-
tów pozostaj¹cych we w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej,
przekazywanych przez w³aœciwe organy administracji
pañstwowej oraz Unii Europejskiej,

c) opiniowanie i opracowywanie oraz koordynowanie opi-
niowania i opracowywania przez w³aœciwe komórki or-
ganizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostki organizacyjne Stra¿y Granicznej stanowisk Stra-
¿y Granicznej wobec dokumentów, o których mowa
w lit. b oraz w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
organów Unii Europejskiej;

d) opiniowanie i przedk³adanie Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej instrukcji dla przedstawicieli Stra¿y
Granicznej uczestnicz¹cych w pracach grup roboczych
lub komitetów Rady Unii Europejskiej i Komisji Euro-
pejskiej,

e) koordynowanie udzia³u przedstawicieli Stra¿y Granicz-
nej w misjach oceniaj¹cych Sch-Eval w innych pañ-
stwach cz³onkowskich obszaru Schengen,

f)  koordynowanie przygotowañ Stra¿y Granicznej do prze-
prowadzenia polskiej Prezydencji w Radzie Unii Euro-
pejskiej w 2011 r. w tym organizacja i prowadzenie Se-
kretariatu Prezydencji w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y
Granicznej;

4) reprezentowanie Stra¿y Granicznej w pracach:
a) Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Schengen (Sch-Eval) Rady

Unii Europejskiej,
b) Komitetu Strategicznego ds. Granic Imigracji i Azylu (SCI-

FA) Rady Unii Europejskiej;
c) grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej powo³anej

do stworzenia koncepcji Europejskiego Systemu Nad-
zoru Granic (EUROSUR);
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5) inicjowanie i koordynowanie oraz monitorowanie udzia³u
Stra¿y Granicznej w przedsiêwziêciach Europejskiej Agen-
cji do spraw Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Gra-
nicach Zewnêtrznych Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, zwan¹ dalej „Agencj¹ FRONTEX”, w szczególnoœci
poprzez:
a)  realizowanie zadañ krajowego punktu kontaktowego ds.

wspó³pracy z Agencj¹ FRONTEX (NFPOC),
b) obs³ugê merytoryczn¹ udzia³u przedstawicieli Stra¿y

Granicznej w posiedzeniach Rady Zarz¹dzaj¹cej Agen-
cji FRONTEX,

c) prowadzenie spraw zwi¹zanych z naborem funkcjona-
riuszy Stra¿y Granicznej do krajowej rezerwy ekspertów
zespo³ów szybkiej interwencji na granicy, zwanej dalej
„krajow¹ rezerw¹”,

d) wspó³dzia³anie z Krajowym Punktem Kontaktowym do
spraw RABIT, w zakresie:
- zapewnienia utrzymywania w aktualnoœci wykazu

krajowej rezerwy,
- realizowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z wysy³a-

niem funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz sprzê-
tu i wyposa¿enia Stra¿y Granicznej z zasobów Cen-
tralnego Rejestru Dostêpnego Sprzêtu Technicznego
CRATE (zwanego dalej „CRATE”), na operacje i æwi-
czenia zespo³ów szybkiej interwencji na granicy,

e) udzia³ w uzgadnianiu planu operacyjnego okreœlaj¹ce-
go szczegó³owe warunki oddelegowania ekspertów ze-
spo³ów szybkiej interwencji na granicy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

f)  przekazywanie w³aœciwym komórkom organizacyjnym
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostkom or-
ganizacyjnym Stra¿y Granicznej informacji, dotycz¹cych
zapotrzebowania Agencji FRONTEX w ramach zasobów
CRATE;

6) realizacja zadañ zwi¹zanych z pozyskiwaniem œrodków fi-
nansowych Unii Europejskiej i innych zagranicznych œrod-
ków finansowych przeznaczonych dla Stra¿y Granicznej,
a w szczególnoœci:
a)  koordynowanie przygotowania wk³adów Stra¿y Granicz-

nej do programów wieloletnich i rocznych Funduszu
Granic Zewnêtrznych we wspó³pracy z w³aœciwymi ko-
mórkami organizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej i jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Gra-
nicznej,

b) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przygoto-
wania przez komórki organizacyjne Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej i jednostki organizacyjne Stra¿y Gra-
nicznej projektów wykorzystania innych œrodków finan-
sowych Unii Europejskiej oraz poza unijnych œrodków
finansowych, w tym Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pra-
cy;

7) inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie udzia³u
Stra¿y Granicznej w inicjatywach miêdzynarodowych oraz
programach pomocowych adresowanych do pañstw trze-
cich, w szczególnoœci poprzez:
a) opracowywanie projektów w ramach polskiej pomocy

zagranicznej udzielanej pañstwom trzecim za poœred-
nictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

b) przygotowywanie wk³adów i propozycji do programów
lub projektów opracowywanych przez inne instytucje,
organizacje krajowe i zagraniczne aplikuj¹ce o œrodki
finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Unii

Europejskiej przeznaczone na pomoc dla pañstw trze-
cich,

c) analizê propozycji w³aœciwych merytorycznie komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
i jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej dotycz¹-
cych kandydatów do reprezentowania Stra¿y Granicz-
nej w pracach organów Unii Europejskiej, miêdzynaro-
dowych konferencji, grup roboczych i zadaniowych oraz
w misjach, projektach, programach i innych inicjatywach
o charakterze miêdzynarodowym i przedk³adanie ich Ko-
mendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej,

d) monitorowanie wykonania przez w³aœciwe komórki or-
ganizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostki organizacyjne Stra¿y Granicznej zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z udzia³u przedstawicieli Stra¿y Granicz-
nej w inicjatywach, o których mowa w lit. a-c;

8) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z postanowieniami umów
miêdzynarodowych w zakresie administracji granicy pañ-
stwowej i wspó³pracy w sprawach granicznych, w szcze-
gólnoœci poprzez:
a)  prowadzenie bezpoœredniej wspó³pracy, z polecenia lub

upowa¿nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej, z organami i instytucjami pañstw s¹siednich w³a-
œciwymi w zakresie administracji granicy pañstwowej
oraz organizacji wspó³pracy granicznej,

b) prowadzenie prac w ramach dzia³alnoœci miêdzynaro-
dowych komisji granicznych, zwi¹zanych g³ównie z opra-
cowywaniem i aktualizacj¹ geodezyjnej i kartograficz-
nej dokumentacji granicznej oraz okresowymi kontro-
lami przebiegu i oznakowania granicy pañstwowej,

c) udzia³ w pracach innych miêdzynarodowych komisji
i grup roboczych oraz spotkaniach poœwiêconych spra-
wom wspó³pracy granicznej i administracji granicy pañ-
stwowej,

d) wspó³dzia³anie z organami administracji pañstwowej
i samorz¹dowej w sprawach zwi¹zanych z administracj¹
granicy pañstwowej i dzia³alnoœci¹ miêdzynarodowych
komisji granicznych;

9) udzia³ w procesie zawierania umów miêdzynarodowych,
w szczególnoœci polegaj¹cy na:
a) opracowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach pro-

jektów umów miêdzynarodowych reguluj¹cych zagad-
nienia zwi¹zane z przebiegiem i oznakowaniem granicy
pañstwowej i wspó³prac¹ w sprawach granicznych,

b) analizowaniu, opiniowaniu i uczestniczeniu w negocja-
cjach projektów umów miêdzynarodowych pozostaj¹-
cych w zwi¹zku z przebiegiem i oznakowaniem granicy
pañstwowej, przygotowywanych przez inne organy ad-
ministracji pañstwowej;

10) dprowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej dotycz¹cej
wspó³pracy miêdzynarodowej Stra¿y Granicznej,
w szczególnoœci poprzez:
a) przygotowywanie, we wspó³pracy z komórkami orga-

nizacyjnymi Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i jed-
nostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej, przetwa-
rzanie i udostêpnianie opinii, materia³ów analitycznych
i innych dokumentów podmiotom wymienionym w
pkt 1 lit. b,

b) udostêpnianie komórkom organizacyjnym Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej i jednostkom organizacyj-
nym Stra¿y Granicznej materia³ów informacyjnych,
kopii umów, protoko³ów, porozumieñ i sprawozdañ
oraz informacji na temat zagranicznych organów i in-
stytucji w³aœciwych w sprawach ochrony granic pañ-
stwowych;
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11) realizacja zadañ wnikaj¹cych z zarz¹dzeñ i decyzji Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej w zakresie w³aœciwo-
œci Biura, do których m. in. nale¿y:

a) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Gra-
nicznej: wniosków o zgodê na podró¿ s³u¿bow¹ poza
granicami kraju, wniosków o zgodê na przyjêcie dele-
gacji zagranicznej, sprawozdañ i protokó³ów z tych spo-
tkañ,

b)  prowadzenie rejestru wniosków o zgodê na podró¿ s³u¿-
bow¹ poza granicami kraju i sprawozdañ z tych podró-
¿y,

c)  opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów praw-
nych,

d) prowadzenie spraw dotycz¹cych przygotowañ obron-
nych i zarz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej.

§ 3.

W sk³ad Biura wchodz¹:

1) Kierownictwo;

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej;

4) Wydzia³ Wspó³pracy Granicznej;

5) Wydzia³ Wspó³pracy Europejskiej.

§ 4.

1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpcy dyrektora
i naczelników wydzia³ów.

2. Dyrektor jest prze³o¿onym funkcjonariuszy i pracowników
pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych w Biurze.

§ 5.

Do zakresu obowi¹zków dyrektora nale¿y, w szczegól-
noœci:

1) organizowanie pracy Biura;

2) zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wy-
konywania zadañ Biura;

3) okreœlenie kierunków dzia³ania i koordynacja wykonywa-
nia zadañ s³u¿bowych przez poszczególne wewnêtrzne
komórki organizacyjne Biura i samodzielne stanowiska
pracy;

4) reprezentowanie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej, z jego polecenia lub upowa¿nienia, w kontaktach z part-
nerami zagranicznymi, organami administracji pañstwo-
wej oraz  innymi w³aœciwymi podmiotami krajowymi i za-
granicznymi w ramach realizacji celów i kierunków wspó³-
pracy miêdzynarodowej, dotycz¹cej Stra¿y Granicznej;

5) przedstawianie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej sprawozdañ z realizacji zadañ na³o¿onych na Biuro;

6) wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych zleconych przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 6.

Dyrektor jest uprawniony do:

1) prowadzenia korespondencji z podmiotami krajowymi i za-
granicznymi w zakresie dzia³ania Biura;

2) upowa¿niania zastêpcy dyrektora do podejmowania decy-
zji w jego imieniu w okreœlonym zakresie;

3) wydawania decyzji, poleceñ i wytycznych w zakresie wy-
nikaj¹cym z zadañ Biura;

4) upowa¿niania na piœmie podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników do podejmowania decyzji w jego imieniu
w œciœle okreœlonych przez niego sprawach;

5) powo³ywania spoœród podleg³ych mu funkcjonariuszy
i pracowników komisji/zespo³ów do wykonywania okre-
œlonych zadañ, ustalaj¹c zakres tych zadañ oraz czas dzia-
³ania komisji/zespo³u;

6) akceptowania pod wzglêdem merytorycznym:
a) rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych

funkcjonariuszy i pracowników Biura,
b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Biura oraz za-

stêpcy dyrektora Biura;

7) zawierania w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej – na podstawie pisemnego upowa¿nienia – umów
na wykonanie prac geodezyjno-budowlanych i konserwa-
cyjnych oraz kartograficznych i introligatorskich zwi¹za-
nych z pomiarem i oznakowaniem granicy pañstwowej
oraz opracowaniem dokumentacji granicznej;

8) zatwierdzania do wyp³aty faktur z zakresu prac, o których
mowa w pkt. 7;

9) wyra¿ania zgody na brakowanie i niszczenie dokumentów
niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, znajduj¹-
cych siê w Biurze, w drodze zatwierdzenia protoko³u bra-
kowania i zniszczenia.

§ 7.

Obs³ugê kancelaryjn¹ Biura zapewnia Gabinet Komen-

danta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 8.

Dyrektor Biura, w terminie 14 dni od dnia mianowania
na stanowisko s³u¿bowe, sk³ada pisemne oœwiadczenie
o przyjêciu obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora Biura okre-
œlonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone
czytelnym podpisem, które nastêpnie przekazywane jest do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
w celu w³¹czenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej umieszcza na oœwiad-
czeniu swoj¹ pieczêæ.
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ZARZ¥DZENIE NR 27

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 12 maja 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia procedur kontroli finansowej w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z póŸn. zm.), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu nr 1 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie okreœlenia proce-
dur kontroli finansowej w Komendzie G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 1) w § 4 dodaje siê ust. 3
w brzmieniu:

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

„3. Procedury kontroli finansowej w Komendzie G³ównej Stra-
¿y Granicznej realizowane s¹ zgodnie ze standardami kon-
troli finansowej okreœlonymi w za³¹czniku do komunikatu
nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w spra-
wie standardów kontroli finansowej w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58).”.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

28

DECYZJA NR 112

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie nadania numerów burtowych jednostkom p³ywaj¹cym Stra¿y Granicznej

       Na podstawie § 5 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek p³ywaj¹-
cych i statków powietrznych Stra¿y Granicznej ( Dz. U. Nr 54,
poz. 474 ) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

      W decyzji Nr 152 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania nume-
rów burtowych jednostkom p³ywaj¹cym Stra¿y Granicznej
(Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 74, z 2006 r. Nr 6, poz. 58 oraz
z 2008 r. Nr 6, poz. 44) zmienionej decyzj¹ Nr 239 z dnia 15 paŸ-

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

dziernika 2008 r., w § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) uchyla siê pkt 3;

2) po pkt 28 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê
pkt 29 w brzmieniu:
„29) „PATROL 240 BALTIC” oznaczona numerem budowy:

     a)  90076 otrzymuje numer burtowy SG-111,
      b)  90077 otrzymuje numer burtowy SG-112.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 5             – 112 –                                                               Poz. 29 i 30

29

DECYZJA NR 122

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie wyznaczenia terminu i limitu przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej oraz terminu rozpoczêcia
szkolenia podstawowego w oœrodku szkolenia Stra¿y Granicznej

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

§ 1.

Ustalam termin przyjêæ kandydatów do s³u¿by w Stra¿y
Granicznej na dzieñ 1 czerwca 2009 r.

§ 2.

Funkcjonariusze przyjêci do s³u¿by w terminie, o którym
mowa w § 1 oraz w terminach indywidualnych za zgod¹ Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, posiadaj¹cy zawo-
dowe wykszta³cenie wojskowe, policyjne, po¿arnicze lub o po-
dobnym charakterze rozpoczn¹ szkolenie podstawowe w dniu
15 czerwca 2009 r. w Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej.

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

§ 3.

1. Ustalam limit przyjêæ do s³u¿by w Stra¿y Granicznej w ter-
minie, o którym mowa w § 1, do 25 osób.

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej dokona rozdzia³u limitu, o którym mowa
w ust. 1, z podzia³em na poszczególne jednostki organiza-
cyjne Stra¿y Granicznej.

§ 4.

Funkcjonariusze skierowani na szkolenie podstawowe
w terminie, o którym mowa w § 2, stawi¹ siê do Centrum
Szkolenia Stra¿y Granicznej w przeddzieñ rozpoczêcia szko-
lenia do godz. 2400.

§ 5.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

W zwi¹zku z art. 5a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 234,
poz. 1997,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218,
z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) ustala siê, co nastêpu-
je:

Przepisy ogólne

§ 1.

Wytyczne reguluj¹ opracowywanie i obieg dokumentów
w trakcie sporz¹dzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy
oraz wartoœciowania i aktualizacji wyników wartoœciowania
stanowisk pracy w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej,
prowadzonych na podstawie zarz¹dzenia nr 81 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokony-
wania opisów i wartoœciowania stanowisk pracy w s³u¿bie
cywilnej (M.P. Nr 48, poz. 566 oraz z 2008 r. M.P. Nr 15,
poz. 163), zwanego dalej „zarz¹dzeniem”.

30

WYTYCZNE NR 106

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie opracowywania i obiegu dokumentów podczas sporz¹dzania opisów i wartoœciowania
stanowisk pracy w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 2.

U¿yte w wytycznych okreœlenia oznaczaj¹:

1) KGSG – Komendê G³ówn¹ Stra¿y Granicznej;

2) komórka organizacyjna – komórkê organizacyjn¹ KGSG;

3) struktura organizacyjno-etatowa – strukturê organizacyj-
no-etatow¹ komórki organizacyjnej wynikaj¹c¹ z przepi-
sów dotycz¹cych organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra-
¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów
i oœrodków szkolenia, okreœlaj¹c¹ liczbê i rodzaj stanowisk
s³u¿bowych;

4) stanowisko pracy bez „x” – stanowisko s³u¿bowe wystê-
puj¹ce w strukturze organizacyjno-etatowej komórki or-
ganizacyjnej, przewidziane do zatrudnienia cz³onka korpu-
su s³u¿by cywilnej;

5) stanowisko pracy z „x” – stanowisko s³u¿bowe wystêpu-
j¹ce w strukturze organizacyjno-etatowej komórki organi-
zacyjnej przewidziane dla funkcjonariusza Stra¿y Granicz-
nej, na którym mo¿e zostaæ zatrudniony cz³onek korpusu
s³u¿by cywilnej, oznaczone w przepisach dotycz¹cych or-
ganizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend
oddzia³ów, placówek, dywizjonów i oœrodków szkolenia,
znakiem „x” w rubryce „uwagi”;
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6) stanowisko pracy – stanowisko pracy wymienione w pkt 4
i 5;

7) pracownik – cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej;

8) kierownik komórki organizacyjnej – kierownika komórki
organizacyjnej, w której strukturze organizacyjno-etatowej
wystêpuje stanowisko pracy;

9) droga s³u¿bowa – wystêpowanie na piœmie osoby bezpo-
œrednio nadzoruj¹cej stanowisko pracy do kierownika ko-
mórki organizacyjnej, w której strukturze organizacyjno-
etatowej wystêpuje stanowisko pracy, za poœrednictwem
bezpoœredniego prze³o¿onego;

10) Zespó³ – powo³any w KGSG zespó³ wartoœciuj¹cy, o któ-
rym mowa w § 5 ust. 1 zarz¹dzenia;

11) Przewodnicz¹cy Zespo³u – osoba wyznaczona przez Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej na przewodnicz¹-
cego Zespo³u;

12) Biuro – Biuro Kadr i Szkolenia KGSG;

13) Dyrektor Biura – dyrektora Biura, który posiada upowa¿-
nienie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do za-
twierdzania sporz¹dzonych w KGSG opisów stanowisk
pracy.

Opracowywanie i obieg dokumentów podczas
sporz¹dzania opisu stanowiska pracy

§ 3.

1. Projekt opisu:
1) stanowiska pracy bez „x” sporz¹dza siê w terminie 5 dni

roboczych od daty wydania  przepisów dotycz¹cych or-
ganizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej ko-
mend oddzia³ów, placówek, dywizjonów i oœrodków
szkolenia, o utworzeniu danego stanowiska;

2) stanowiska pracy z „x” sporz¹dza siê na polecenie kie-
rownika komórki organizacyjnej, w terminie umo¿liwia-
j¹cym dokonanie wartoœciowania tego stanowiska,
przed rozpoczêciem procedury naboru kandydatów do
korpusu s³u¿by cywilnej na dane stanowisko.

2. Osoba bezpoœrednio nadzoruj¹ca opisywane stanowisko
pracy, przedk³ada projekt opisu danego stanowiska pracy
drog¹ s³u¿bow¹ kierownikowi komórki organizacyjnej,
niezw³ocznie po jego sporz¹dzeniu i podpisaniu.

3. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje sprawdzenia
prawid³owoœci sporz¹dzonego projektu opisu stanowiska
pracy, w szczególnoœci pod wzglêdem jego zgodnoœci ze
stanem faktycznym, a nastêpnie niezw³ocznie przesy³a pro-
jekt, za pismem przewodnim, Dyrektorowi Biura.

§ 4.

1. Dyrektor Biura zapoznaje siê z otrzymanym projektem
opisu stanowiska pracy i przekazuje projekt do komórki
wewnêtrznej Biura w³aœciwej w sprawach osobowych,
w celu dokonania jego analizy pod wzglêdem formalnym.

2. Dyrektor Biura w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci
sporz¹dzonego projektu opisu stanowiska pracy pod
wzglêdem formalnym, nanosi na projekcie propozycje
zmian wraz z uzasadnieniem i nastêpnie zwraca projekt,
za pismem przewodnim, kierownikowi komórki organiza-
cyjnej.

3. Dyrektor Biura w przypadku stwierdzenia zgodnoœci spo-
rz¹dzonego projektu opisu stanowiska pracy pod wzglê-
dem formalnym, dokonuje jego zatwierdzenia i niezw³ocz-
nie przekazuje zatwierdzony opis stanowiska pracy, za pi-
smem przewodnim, Przewodnicz¹cemu Zespo³u.

4. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje siê w ter-
minie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Biuro pro-
jektu opisu stanowiska pracy.

§ 5.

W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, kierownik
komórki organizacyjnej zleca osobie bezpoœrednio nadzoru-
j¹cej opisywane stanowisko, niezw³oczne poprawienie pro-
jektu opisu stanowiska pracy i jego przed³o¿enie Dyrektoro-
wi Biura na zasadach okreœlonych w § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4.

§ 6.

1. Przewodnicz¹cy Zespo³u, po dokonaniu wartoœciowania
stanowiska pracy przez Zespó³, przesy³a, za pismem prze-
wodnim, opis stanowiska pracy Dyrektorowi Biura.

2. Dyrektor Biura niezw³ocznie zapoznaje pracownika z za-
twierdzonym opisem jego stanowiska pracy.

3. Dyrektor Biura mo¿e zatwierdzony opis stanowiska pracy
przes³aæ, za pismem przewodnim, kierownikowi komórki
organizacyjnej, upowa¿nionemu do zapoznania pracow-
nika zajmuj¹cego opisane stanowisko pracy z zatwierdzo-
nym opisem stanowiska, w celu zapoznania z nim pracow-
nika.

4. Pracownik potwierdza fakt zapoznania siê z opisem sta-
nowiska pracy poprzez z³o¿enie podpisu opatrzonego dat¹.

5. Kierownik komórki organizacyjnej niezw³ocznie przekazu-
je Dyrektorowi Biura, za pismem przewodnim, opis sta-
nowiska pracy podpisany przez pracownika.

Opracowywanie i obieg dokumentów podczas aktualizacji
opisu stanowiska pracy

§ 7.

1. Osoba bezpoœrednio nadzoruj¹ca dane stanowisko pracy,
na bie¿¹co ocenia, czy na podleg³ym stanowisku pracy nie
wyst¹pi³y zmiany uzasadniaj¹ce aktualizacjê opisu tego
stanowiska.

2. W przypadku wyst¹pienia zmian w zakresie stanowiska
pracy, osoba bezpoœrednio nadzoruj¹ca dane stanowisko
pracy niezw³ocznie informuje drog¹ s³u¿bow¹ kierownika
komórki organizacyjnej o potrzebie aktualizacji opisu tego
stanowiska, podejmuj¹c jednoczeœnie dzia³ania w zakre-
sie jego aktualizacji.

3. Kierownik komórki organizacyjnej wystêpuje pisemnie
z wnioskiem do Dyrektora Biura o udostêpnienie, przecho-
wywanego w komórce wewnêtrznej Biura w³aœciwej
w sprawach osobowych, opisu stanowiska pracy.

4. Dyrektor Biura przesy³a, za pismem przewodnim, kierow-
nikowi komórki organizacyjnej opis stanowiska pracy, ce-
lem dokonania aktualizacji.

5. Do aktualizacji opisu stanowiska pracy, przepisy § 3-6 sto-
suje siê odpowiednio.

§ 8.

1. Opis stanowiska pracy sporz¹dzony dla stanowiska pra-
cy z „x” pozostaje aktualny do czasu zaistnienia okolicz-
noœci uzasadniaj¹cych dokonanie jego aktualizacji.

2. Okolicznoœci, o których mowa w ust. 1, nie stanowi po-
wstanie wakatu na stanowisku pracy z „x”, a tak¿e miano-
wanie na to stanowisko funkcjonariusza Stra¿y Granicz-
nej.
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§ 9.

1. Zatrudnienie innego pracownika na stanowisku pracy, któ-
rego zatwierdzony opis jest przechowywany w komórce
wewnêtrznej Biura w³aœciwej w sprawach osobowych,
nastêpuje po stwierdzeniu zgodnoœci opisu stanowiska
pracy ze stanem faktycznym i dokonaniu aktualizacji opi-
su tego stanowiska pracy wy³¹cznie w czêœci dotycz¹cej
osoby zajmuj¹cej opisywane stanowisko pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik komór-
ki wewnêtrznej Biura w³aœciwej w sprawach osobowych
lub osoba przez niego wyznaczona, na opisie stanowiska
pracy dokonuje adnotacji, stosuj¹c klauzulê o nastêpuj¹-
cej treœci: „Dokonano aktualizacji opisu stanowiska pracy
w czêœci dotycz¹cej osoby zajmuj¹cej opisywane stano-
wisko pracy”.

3. W przypadku aktualizacji opisu stanowiska pracy w zwi¹z-
ku z wyst¹pieniem zmian, o których mowa w § 7 ust. 2,
kierownik komórki wewnêtrznej Biura w³aœciwej w spra-
wach osobowych lub osoba przez niego wyznaczona, na
opisie stanowiska pracy dokonuje adnotacji, stosuj¹c klau-
zulê o nastêpuj¹cej treœci: „Opis stanowiska pracy zast¹-
piono opisem stanowiska pracy zatwierdzonym w dniu …”.

Opracowywanie i obieg dokumentów podczas
wartoœciowania oraz aktualizacji wyników wartoœciowania

stanowiska pracy

§ 10.

1. Zespó³ zwraca siê pisemnie do osoby bezpoœrednio nad-
zoruj¹cej stanowisko pracy o uzupe³nienie danego opisu
stanowiska pracy na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 zarz¹dze-
nia, za poœrednictwem kierownika komórki organizacyj-
nej, któremu osoba ta podlega.

2. Uzupe³nienie opisu stanowiska pracy, o którym mowa
w ust. 1, nastêpuje poprzez sporz¹dzenie nowego projek-
tu opisu danego stanowiska pracy, z uwzglêdnieniem
wskazówek Zespo³u.

3.  Do nowego projektu opisu danego stanowiska pracy za³¹-
cza siê sporz¹dzony uprzednio opis tego stanowiska.

4.   Do opracowanego, nowego projektu opisu, o którym mowa
w ust. 2, przepisy § 3-6 stosuje siê odpowiednio.

§ 11.

1. Zasiêgniêcie opinii kieruj¹cego komórk¹ organizacyjn¹,
o którym mowa w § 17 ust. 1 zarz¹dzenia, nastêpuje w dro-
dze pisemnej bezpoœrednio pomiêdzy Przewodnicz¹cym
Zespo³u a kierownikiem komórki organizacyjnej, w której
znajduje siê wartoœciowane stanowisko pracy.  Kierownik
komórki organizacyjnej przedstawia Przewodnicz¹cemu
Zespo³u pisemn¹ opiniê w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pisma Przewodnicz¹cego Zespo³u w tej spra-
wie.

2. Przewodnicz¹cy Zespo³u niezw³ocznie przedstawia Ko-
mendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej wyniki warto-

œciowania stanowisk pracy wraz z opini¹ w³aœciwego kie-
rownika komórki organizacyjnej, przesy³aj¹c je, za pismem
przewodnim, za poœrednictwem Dyrektora Biura.

3. Zasiêgniêcie opinii, o której mowa w § 17 ust. 2 zarz¹dze-
nia, odbywa siê w drodze pisemnej. Przepisy ust. 1 w za-
kresie terminu sporz¹dzenia opinii stosuje siê odpowied-
nio.

§ 12.

1. Zatwierdzone przez Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej wyniki wartoœciowania stanowisk pracy, Dyrektor
Biura niezw³ocznie przesy³a, za pismem przewodnim, kie-
rownikowi komórki organizacyjnej, w której strukturze
organizacyjno-etatowej znajduje siê dane stanowisko pra-
cy.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, w której znajduje siê
dane stanowisko pracy, z zatwierdzonymi wynikami war-
toœciowania stanowiska pracy niezw³ocznie zapoznaje pra-
cownika, który zajmuje dane stanowisko pracy oraz oso-
bê bezpoœrednio nadzoruj¹c¹ to stanowisko.

§ 13.

1. Aktualizacjê wyników wartoœciowania stanowisk pracy
przeprowadza siê na polecenie Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej lub na wniosek kierownika komórki or-
ganizacyjnej, niezw³ocznie w przypadku wyst¹pienia zmian
w zakresie stanowiska pracy.

2. Do aktualizacji wyników wartoœciowania stanowisk pra-
cy, o których mowa w ust. 1, przepisy § 3-7 oraz § 10 i 11
stosuje siê odpowiednio.

Przepisy koñcowe

§ 14.

1. Dyrektor Biura po wykonaniu czynnoœci, o których mowa
w § 12, zatwierdzone przez Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej wyniki wartoœciowania stanowisk pracy, prze-
kazuje Przewodnicz¹cemu Zespo³u.

2. Przewodnicz¹cy Zespo³u sporz¹dza kopiê wyników, o któ-
rych mowa w ust. 1. Kopiê, potwierdzon¹ za zgodnoœæ
z orygina³em, Przewodnicz¹cy Zespo³u przekazuje, za pi-
smem przewodnim, kierownikowi komórki organizacyjnej
w³aœciwej w sprawach finansów.

§ 15.

Opisy stanowisk pracy przechowywane s¹ w komórce
wewnêtrznej Biura w³aœciwej w sprawach osobowych.

§ 16.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 7 dni od dnia
podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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WYTYCZNE NR 109

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ce wytyczne w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê  w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 138 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 7 i 8
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposa¿enia zasadniczego
oraz dodatków do uposa¿enia funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) ustala
siê, co nastêpuje:

§ 1.

W wytycznych nr 71 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wydatków na do-
datki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy pe³ni¹cych
s³u¿bê w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej, zmienionych
wytycznymi nr 168 z dnia 17 lipca 2008 r., wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Limit stanowi sumê iloczynów liczby funkcjonariu-
szy objêtych limitem, najwy¿szej przys³uguj¹cej im
kategorii dodatku funkcyjnego albo dodatku s³u¿bo-
wego oraz stawki kwotowej 42 z³ dla ka¿dego funk-
cjonariusza, z zastrze¿eniem ust. 4-6.”,

b) po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku funkcjonariuszy sprawuj¹cych opiekê

nad psem s³u¿bowym podstawê naliczenia limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo
dodatku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym
stanowisku zwiêkszona o dwie kategorie.”;

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1) mianowanych na stanowiska zaszeregowane do:
a)  14 grupy uposa¿enia zasadniczego,
b)  grup uposa¿enia zasadniczego od 15 do 17;

2) którym powierzono pe³nienie obowi¹zków s³u¿bo-
wych na innym stanowisku zaszeregowanym do:

a)  14 grupy uposa¿enia zasadniczego,

b)  grup uposa¿enia zasadniczego od 15 do 17;”,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zwiêkszeñ dodatku s³u¿bowego o dwie kategorie
dla funkcjonariuszy, za czas pe³nienia s³u¿by w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego
2009 r. na stanowisku s³u¿bowym „referent”, któ-
rzy nie przebywali na szkoleniu podstawowym,
szkoleniu podoficerskim, szkoleniu chor¹¿ych, ofi-
cerskim przeszkoleniu specjalistycznym;”;

3) po § 5 dodaje siê § 5a  w brzmieniu:
„5a. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca

2009 r.:
1) wydatki, o których mowa w § 3 pkt 1 wynikaj¹ z przy-

znanych funkcjonariuszom kategorii dodatków funk-
cyjnych albo dodatków s³u¿bowych;

2) rozliczenia, o których mowa w § 4 ust. 3, dokonuje
siê jednorazowo.”.

§ 2.

1. Niniejsze wytyczne stosuje siê od dnia 1 stycznia 2009 r.,
z wyj¹tkiem § 1 pkt 1 lit. b, który stosuje siê od dnia przy-
znania funkcjonariuszom sprawuj¹cym opiekê nad psem
s³u¿bowym dodatkowego wynagrodzenia na podstawie
przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodze-
nia za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe.

2. Do czasu przyznania funkcjonariuszom, o których mowa
w ust. 1, dodatkowego wynagrodzenia na podstawie prze-
pisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjo-
nariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodzenia
za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe, podstawê naliczenia im limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo do-
datku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym stano-
wisku.

§ 3.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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WYTYCZNE NR 110

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ce wytyczne w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê  w oddzia³ach Stra¿y Granicznej i Centralnym Oœrodku Szkolenia Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 138 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)  oraz § 7 i 8
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposa¿enia zasadniczego
oraz dodatków do uposa¿enia funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) ustala
siê, co nastêpuje:

§ 1.

W wytycznych nr 70 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wydatków na do-
datki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy pe³ni¹cych
s³u¿bê w oddzia³ach Stra¿y Granicznej i Centralnym Oœrodku
Szkolenia Stra¿y Granicznej, zmienionych wytycznymi nr 169
z dnia 17 lipca 2008 r.,  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Limit stanowi sumê iloczynów liczby funkcjonariu-
szy objêtych limitem, najwy¿szej przys³uguj¹cej im
kategorii dodatku funkcyjnego albo dodatku s³u¿bo-
wego oraz stawki kwotowej 42 z³ dla ka¿dego funk-
cjonariusza, z zastrze¿eniem ust. 4-6.”,

b) po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku funkcjonariuszy sprawuj¹cych opiekê

nad psem s³u¿bowym podstawê naliczenia limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo
dodatku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym
stanowisku zwiêkszona o dwie kategorie.”;

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mianowanych na stanowiska s³u¿bowe zaszerego-
wane do grup uposa¿enia zasadniczego 16 lub 17
albo którym powierzono pe³nienie obowi¹zków s³u¿-
bowych na innym stanowisku zaszeregowanym do
grup uposa¿enia zasadniczego 16 lub 17;”,

b) w ust. 2 po pkt 1  dodaje siê pkt 1a  w brzmieniu:
„1a) zwiêkszeñ o dwie kategorie dodatku s³u¿bowego

dla funkcjonariuszy, za czas pe³nienia s³u¿by w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2009 r.
na stanowisku s³u¿bowym „referent”, którzy nie
przebywali na szkoleniu podstawowym, szkoleniu
podoficerskim, szkoleniu chor¹¿ych, oficerskim
przeszkoleniu specjalistycznym;”;

3) po § 5 dodaje siê § 5a  w brzmieniu:
„5a. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca

2009 r.:
1)  wydatki, o których mowa w § 3 pkt 1 wynikaj¹ z przy-

znanych funkcjonariuszom kategorii dodatków
funkcyjnych albo dodatków s³u¿bowych;

2)  rozliczenia, o których mowa w § 4 ust. 3, dokonuje
siê jednorazowo.”.

§ 2.

1. Niniejsze wytyczne stosuje siê od dnia 1 stycznia 2009 r.,
z wyj¹tkiem § 1 pkt 1 lit. b, który stosuje siê od dnia przy-
znania funkcjonariuszom sprawuj¹cym opiekê nad psem
s³u¿bowym dodatkowego wynagrodzenia na podstawie
przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodze-
nia za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe.

2. Do czasu przyznania funkcjonariuszom, o których mowa
w ust. 1, dodatkowego wynagrodzenia na podstawie prze-
pisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjo-
nariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodzenia
za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe, podstawê naliczenia im limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo do-
datku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym stano-
wisku.

§ 3.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 5

1. Zarz¹dzenie nr 26 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

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

2. Decyzja nr 107 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzami-

nacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centralnym Oœrodku Szkolenia

Stra¿y Granicznej w Koszalinie w dniach 19-21 maja 2009 r.

3. Decyzja nr 108 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzami-

nacyjnej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centralnym

Oœrodku Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie w dniach 19-21 maja 2009 r.

4. Decyzja nr 111 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

5. Decyzja nr 113 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji do

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Mundurowej i ¯ywno-

œciowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

6.   Decyzja nr 114 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do

realizacji rekomendacji zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnêtrznego na temat: „Analiza mo¿liwoœci wsparcia reali-

zowanego przez techników i ekspertów kryminalistyki Laboratorium Kryminalistycznego Stra¿y Granicznej w zakresie

procesu wykrywczego pionu operacyjno-œledczego”.

8.  Decyzja nr 116 Komendanta G³ównego Policji i Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spra-

wie powo³ania Zespo³u Koordynacyjnego Policji i Stra¿y Granicznej.

7.   Decyzja nr 115 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania komisji w celu

z³o¿enia egzaminu przez kandydata na eksperta kryminalistyki Stra¿y Granicznej.

9.  Decyzja nr 117 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

10.  Decyzja nr 118 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie

utworzenia zespo³u do opracowania za³o¿eñ do nowej struktury Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

11. Decyzja nr 119 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji do

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP w Zespole Stanowisk Samodzielnych Komendy

G³ównej Stra¿y Granicznej.

12. Decyzja nr 120 Szefa Agencji Bezpieczeñstwa  Wewnêtrznego i Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 6 ma-

ja 2009 r. w sprawie rozwi¹zania Grupy Zadaniowej o kryptonimie „NOKTURN”.

13. Decyzja nr 121 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 7 maja 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

zespo³u do opracowania projektu instrukcji w sprawie organizacji i zasad strzelañ z broni palnej w Stra¿y Granicznej.

14. Decyzja nr 123 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji do przepro-

wadzenia procedury naboru na stanowisko sekretarza dyrektora w Wydziale Organizacji i  Techniki Zarz¹du Granicznego

Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

15. Decyzja nr Z-124 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i Komendanta G³ównego Policji z dnia 11 maja 2009 r. w spra-

wie powo³ania Zespo³u Koordynacyjnego Stra¿y Granicznej i Policji.
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16. Decyzja nr 125 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

Wykaz porozumieñ Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 5

1. Porozumienie nr 6 zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 roku w  Warszawie, pomiêdzy: Komendantem G³ównym Stra¿y Gra-

nicznej a Komendantem G³ównym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o wspó³dzia³aniu w zakresie podejmowania i realizacji

dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany podmiotu zatrudniaj¹cego cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej i pracowników nieobjêtych

mno¿nikowym systemem wynagradzania, zatrudnionych w Oddzia³ach Stra¿y Granicznej.
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