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Na podstawie 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,m 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 nastêpuje:

§ 1.

Krajow¹ rezerwê ekspertów zespo³ów szybkiej interwen-
cji na granicy,  zwanej dalej „krajow¹ rezerw¹”, tworz¹ funk-
cjonariusze Stra¿y Granicznej zg³oszeni do niej.

§ 2.

Nabór funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej do krajowej re-
zerwy oraz wszelkie sprawy z nim zwi¹zane prowadzi komór-
ka organizacyjna Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w³a-
œciwa w sprawach wspó³pracy miêdzynarodowej.

§ 3.

1. W³aœciwy komendant oddzia³u Stra¿y Granicznej, komen-
dant oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej lub kierownik
komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej dokonuj¹ pisemnego zg³oszenia funkcjonariusza do
krajowej rezerwy  do komórki, o której mowa  w § 2.

2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera nastêpuj¹ce
dane funkcjonariusza:
1) imiê i nazwisko,
2) stopieñ i stanowisko s³u¿bowe,
3) nazwê jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej lub
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komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej, w której dany funkcjonariusz pe³ni s³u¿bê,

4) dane pozwalaj¹ce w razie potrzeby na natychmiastowy,
bezpoœredni kontakt z funkcjonariuszem zg³oszonym do
krajowej rezerwy, w szczególnoœci numer telefonu, in-
ternetowy adres poczty elektronicznej (e-mail), itp.

3. Prze³o¿ony funkcjonariusza zg³oszonego do krajowej re-
zerwy  informuje komórkê w³aœciw¹ w zakresie prowa-
dzenia Krajowego Punktu Kontaktowego RABIT o wszel-
kich zmianach dotycz¹cych funkcjonariusza, w tym o ewen-
tualnej nieobecnoœci funkcjonariusza w s³u¿bie d³u¿szej ni¿
4 tygodnie oraz o wycofaniu funkcjonariusza z krajowej
rezerwy.

§ 4.

Komórka, o której mowa w § 2, przekazuje Agencji
FRONTEX dane dotycz¹ce sk³adu krajowej rezerwy  oraz jego
zmian jak równie¿ niezbêdne dane dotycz¹ce funkcjonariu-
szy zg³oszonych do krajowej rezerwy.

§ 5.

W zakresie szkolenia funkcjonariuszy zg³oszonych do
krajowej rezerwy, wspó³pracê z Agencj¹ FRONTEX prowadzi
komórka organizacyjna Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
w³aœciwa w sprawach kadr i szkolenia.

§ 6.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.


