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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zarz¹du do Spraw Cudzoziemców Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 1.

Zarz¹d jest komórk¹ organizacyjn¹ Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, do której zadañ nale¿y:

1) realizacja w zakresie w³aœciwoœci  Komendanta G³ówne-
go Stra¿y Granicznej zadañ okreœlonych w:
a) 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, Nr 31, poz. 206
i Nr 95, poz. 790),

b) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790),

c)  ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeŸdzie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego
terytorium obywateli Pañstw Cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej 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),

d)  ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospo-
litej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 77
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z dnia 16 paŸdziernika 2009 r.

Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170
oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367);

2) sprawowanie nadzoru i koordynacja realizacji zadañ przez
terenowe organy Stra¿y Granicznej w sprawach okreœlo-
nych w ustawach, o których mowa w pkt 1;

3) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z umów miêdzynaro-
dowych i prawa Unii Europejskiej, bêd¹cych we w³aœci-
woœci Zarz¹du oraz nadzór i koordynacja realizacji zadañ
w tym zakresie przez terenowe organy Stra¿y Granicznej;

4) realizacja zadañ wynikaj¹cych z pozyskiwania œrodków za-
granicznych, w szczególnoœci z instrumentu finansowego
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Powrotów Imi-
grantów na lata 2008 – 2013;

5) nadzór nad wykonywaniem zadañ dotycz¹cych prowadze-
nia rozpoznania migracyjnego przez komórki w³aœciwe
w sprawach cudzoziemców w terenowych organach Stra-
¿y Granicznej.

§ 2.

 Do szczegó³owego zakresu zadañ, o których mowa w § 1,
nale¿y:

1) prowadzenie  postêpowañ odwo³awczych od decyzji tere-
nowych organów Stra¿y Granicznej i opracowywanie de-
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cyzji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w spra-
wach:
a) odmowy wydania  i uniewa¿niania przepustek dla cu-

dzoziemców bêd¹cych cz³onkami za³óg statków mor-
skich,

b) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)  uniewa¿nienia wizy krajowej,
d) nakazu przebywania w okreœlonym miejscu do czasu

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaka-
zu opuszczania statku powietrznego lub morskiego oraz
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na pok³adzie innego statku powietrznego lub morskie-
go ni¿ ten, którym cudzoziemiec przyby³,

e)  odmowy wydania wizy przez komendanta placówki Stra-
¿y Granicznej na granicy cz³onkowi rodziny obywatela
Unii Europejskiej niebêd¹cego obywatelem Unii Euro-
pejskiej;

2) przekazywanie w³aœciwym organom administracji rz¹do-
wej oraz centralnemu organowi wizowemu informacji do-
tycz¹cych:
a)  wyst¹pienia okolicznoœci stanowi¹cych podstawê do od-

mowy wydania cudzoziemcowi wizy,
b) cudzoziemca ubiegaj¹cego siê o wydanie wizy wjazdo-

wej w celu repatriacji;

3) informowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, w³aœciwych organów innych pañstw
obszaru Schengen o wydaniu na granicy przez terenowy
organ Stra¿y Granicznej wizy jednolitej o ograniczonej
wa¿noœci terytorialnej, a tak¿e o uniewa¿nieniu przez te-
renowy organ Stra¿y Granicznej wizy jednolitej wydanej
przez organ innego pañstwa obszaru Schengen;

4) gromadzenie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, informacji o wizach o ograniczonej wa¿-
noœci terytorialnej wydanych na granicy przez organy in-
nych pañstw obszaru Schengen, upowa¿niaj¹cych do wjaz-
du na terytorium tych pañstw;

5) udzielanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej, zgody na zezwolenie przez komendanta pla-
cówki Stra¿y Granicznej na wjazd cudzoziemcowi, który
nie spe³nia warunków na wjazd, je¿eli wymagaj¹ tego
wzglêdy humanitarne, interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
zobowi¹zania miêdzynarodowe oraz informowanie o wy-
daniu takiego zezwolenia Szefa Urzêdu do Spraw Cudzo-
ziemców oraz, w przypadku znajdowania siê danych cu-
dzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen, w³aœci-
wego organu pañstwa, które dokona³o wpisu;

6) sporz¹dzanie, z upowa¿nienia  Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, wniosków do Szefa Urzêdu do Spraw
Cudzoziemców o umieszczenie danych cudzoziemca w wy-
kazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

7) dokonywanie sprawdzeñ i ustaleñ w celu potwierdzenia
wiarygodnoœci danych przesy³anych przez urzêdy konsu-
larne, dotycz¹cych cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o wy-
danie wiz;

8) przekazywanie, w ramach konsultacji wizowych central-
nemu organowi wizowemu informacji o wyst¹pieniu oko-
licznoœci stanowi¹cych podstawê lub jej brak do odmowy
wydania cudzoziemcowi wizy oraz stwierdzeniu innych
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na podjêcie decyzji wizo-
wej;

9) prowadzenie rejestrów, z upowa¿nienia Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej, z zakresu wjazdu, pobytu i wy-

jazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreœlonych w ustawie o cudzoziemcach;

10)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do w³aœciwego wojewo-
dy o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

11)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do s¹du rejonowego
o umieszczenie cudzoziemca w oœrodku strze¿onym lub
areszcie w celu wydalenia oraz o przed³u¿enie okresu po-
bytu cudzoziemca w strze¿onym oœrodku lub areszcie w ce-
lu wydalenia;

12)  wykonywanie czynnoœci w zakresie realizacji decyzji o wy-
daleniu cudzoziemca wydanej przez organ innego Pañ-
stwa Cz³onkowskiego Unii Europejskiej stosuj¹cego Dy-
rektywê Rady Nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydaleniu
obywateli pañstw trzecich, zgodnie z przepisami rozdzia³u
8b ustawy o cudzoziemcach;

13)  wystêpowanie o zgodê oraz udzielanie zgody, z upowa¿-
nienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, na tran-
zyt w przypadkach wydalenia obywatela pañstwa trzecie-
go z terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego Unii Europej-
skiej drog¹ lotnicz¹ oraz na przewóz tranzytowy przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów
miêdzynarodowych;

14)  wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z doprowadzeniem
cudzoziemca od granicy pañstwowej do portu lotnicze-
go lub morskiego pañstwa, do którego nastêpuje wyda-
lenie;

15)  wystêpowanie do  przedstawicielstw dyplomatycznych
lub urzêdów konsularnych o potwierdzenie to¿samoœci
cudzoziemców oraz wydanie cudzoziemcowi podlegaj¹-
cemu wydaleniu dokumentu podró¿y umo¿liwiaj¹cego
powrót do kraju pochodzenia;

16)  wykonywanie zadañ Krajowego Punktu Kontaktowego
do spraw Weryfikacji To¿samoœci i Powrotów oraz nad-
zór i koordynacja dzia³añ Oddzia³owych Punktów Kon-
taktowych;

17)  koordynacja zadañ wykonywanych przez Krajowych Eks-
pertów do spraw Weryfikacji To¿samoœci;

18)  wykonywanie zadañ w zakresie zapobiegania i zwalcza-
nia przestêpstw handlu ludŸmi w czêœci dotycz¹cej po-
stêpowañ administracyjnych prowadzonych w stosunku
do ofiar i œwiadków przestêpstw;

19)  wydawanie Europejskiego Dokumentu Podró¿y dla wy-
dalanych obywateli pañstw trzecich oraz prowadzenie re-
jestru tej sprawie;

20)   udzielanie odpowiedzi, z upowa¿nienia Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, na skargi z³o¿one przez cudzo-
ziemców do s¹dów administracyjnych  oraz reprezento-
wanie Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej przed
s¹dami administracyjnymi w sprawach, o których mowa
w pkt 1;

21)  wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, do wojewody z wnioskiem o udziele-
nie cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany w przy-
padku realizacji decyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda-
nej przez organ innego pañstwa cz³onkowskiego stosu-
j¹cego Dyrektywê Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja
2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wy-
dalaniu obywateli pañstw trzecich oraz o cofniêcie zgody
na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
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22)  wystêpowanie z wnioskami do Szefa Urzêdu do Spraw
Cudzoziemców o wydanie decyzji o pozbawienie statusu
uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23)   wystêpowanie, z upowa¿nienia Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, z wnioskiem do wojewody o wyda-
nie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej dla obywateli Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej i cz³onków ich rodzin;

24)  realizacja dzia³añ w zakresie organizowania dobrowol-
nych powrotów cudzoziemców na zasadach i w trybie
okreœlonym w Porozumieniu miêdzy Ministrem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej
a Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ do Spraw Migracji
w sprawie wspó³pracy w zakresie dobrowolnych powro-
tów cudzoziemców opuszczaj¹cych terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,  sporz¹dzonym dnia 12 lipca 2005 r.
w Warszawie (M. P. z 2006 r. Nr 3, poz. 46);

25)  wykonywanie postanowieñ umów o przyjmowaniu i prze-
kazywaniu osób przebywaj¹cych bez zezwolenia oraz nad-
zór nad wykonywaniem tych umów przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej;

26)  wykonywanie czynnoœci wynikaj¹cych z Porozumienia
miêdzy Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Rzeczpospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem
Spraw Wewnêtrznych Republiki Federalnej Niemiec
o przewozie tranzytowym obywateli pañstw trzecich, pod-
pisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r. (M. P.
z 2006 r. Nr 79, poz. 787);

27)  wykonywanie czynnoœci wynikaj¹cych z Konwencji wy-
znaczaj¹cej pañstwo odpowiedzialne za rozpatrywanie
wniosków o azyl z³o¿onych w jednym z Pañstw Cz³on-
kowskich Wspólnot Europejskich, sporz¹dzonej w Dubli-
nie dnia 15 czerwca 1990 r. oraz rozporz¹dzenia Rady
nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cego
kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkowskie-
go w³aœciwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wnie-
sionego w jednym z Pañstw Cz³onkowskich przez oby-
watela pañstwa trzeciego oraz organizowanie transferów
cudzoziemców podlegaj¹cych przekazaniu na podstawie
tej Konwencji i rozporz¹dzenia;

28)  nadzór nad wydawaniem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zezwoleñ na przekroczenie granicy pañstwo-
wej, w tym wiz;

29)  nadzór nad czynnoœciami zwi¹zanymi z wnioskami  ko-
mendantów placówek Stra¿y Granicznej  o na³o¿enie kary
administracyjnej, o której mowa w art. 138  ust. 1 i 2 usta-
wy o cudzoziemcach;

30)   nadzór nad uniewa¿nianiem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zezwoleñ na przekraczanie granicy w ramach
ma³ego ruchu granicznego;

31)  nadzór nad wydawaniem przez terenowe organy Stra¿y
Granicznej zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych przekroczenie
granicy na podstawie wa¿nego zezwolenia na przekra-
czanie granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego,
w przypadku jego utraty;

32)  nadzór i koordynacja przekazywania przez terenowe or-
gany Stra¿y Granicznej w³aœciwym organom administra-
cji rz¹dowej informacji dotycz¹cych wyst¹pienia okolicz-
noœci stanowi¹cych podstawê do odmowy zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie siê lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE;

33)  nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe organy
Stra¿y Granicznej wywiadów œrodowiskowych i czynno-

œci zwi¹zanych z ustalaniem miejsca pobytu ma³¿onka lub
innego cz³onka rodziny cudzoziemca, a tak¿e osoby, z któr¹
cudzoziemca ³¹cz¹ wiêzi o charakterze rodzinnym;

34)  nadzór nad przeprowadzaniem przez terenowe organy
Stra¿y Granicznej czynnoœci zwi¹zanych ze sprawdzeniem
lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego
pobytu;

35)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z doprowa-
dzeniem cudzoziemca do granicy pañstwowej w celu jego
wydalenia lub przekazania;

36)  nadzór nad  czynnoœciami zwi¹zanymi z doprowadzaniem
cudzoziemców, wobec których prowadzone s¹ postêpo-
wania okreœlone w ustawie o cudzoziemcach oraz usta-
wie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do w³aœciwej jednostki organi-
zacyjnej Stra¿y Granicznej, Policji, wojewody, Szefa Urzê-
du do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urzêdów konsularnych, placówek opiekuñczo-
wychowawczych oraz zak³adów opieki zdrowotnej;

37)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ le-
galnoœci pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

38)  nadzór w sprawach dotycz¹cych wnioskowania o wydale-
nie oraz wydawania decyzji o zobowi¹zaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

39)   nadzór w sprawach dotycz¹cych wnioskowania o umiesz-
czenie cudzoziemca w oœrodku strze¿onym lub areszcie
w celu wydalenia i wykonywania postanowieñ s¹dów
w tych sprawach;

40)  nadzór nad pomieszczeniami przeznaczonymi dla osób
zatrzymanych, aresztami w celu wydalenia oraz strze¿o-
nymi oœrodkami podleg³ymi organom Stra¿y Granicznej;

41)  nadzór nad wykonywanymi przez Stra¿ Graniczn¹ czyn-
noœciami zwi¹zanymi z przyjmowaniem wniosków o nada-
nie statusu uchodŸcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

42)  nadzór nad wykonywanymi przez Stra¿ Graniczn¹ czyn-
noœciami zwi¹zanymi z wjazdem, pobytem oraz wyjazdem
obywateli Unii Europejskiej i cz³onków ich rodzin z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

43)  nadzór i koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ le-
galnoœci wykonywania pracy przez cudzoziemców, pro-
wadzenia przez nich dzia³alnoœci gospodarczej, powierza-
nia im wykonywania pracy, z uwzglêdnieniem nadzoru
nad postêpowaniami w sprawach o wykroczenia o czyny
okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115,
poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052);

44)  implementacja projektów teleinformatycznych wykorzy-
stywanych do ochrony granicy zewnêtrznej w szczegól-
noœci w odniesieniu do wykorzystywanych systemów te-
leinformatycznych funkcjonuj¹cych w innych Pañstwach
Cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz w pañstwach s¹-
siednich;

45)  uczestniczenie w pracach Grup Roboczych, Komitetów
Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w szcze-
gólnoœci Grupy do spraw Migracji i Wydaleñ,

46)  uczestniczenie w  projektach inicjowanych lub organizo-
wanych przez Agencjê FRONTEX, w zakresie w³aœciwo-
œci Zarz¹du;
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47)  analiza i opiniowanie zg³aszanych propozycji do udzia³u
w projektach, które podlegaj¹ wspó³finansowaniu w ra-
mach instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w za-
kresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

48)  analiza potrzeb i koordynacja dzia³añ w zakresie sporz¹-
dzania programów wieloletnich oraz programów rocznych
instrumentów finansowych Unii Europejskiej, w zakresie
w³aœciwoœci Zarz¹du;

49)  opracowywanie kart projektów w zakresie dzia³añ kwali-
fikowanych ze œrodków zagranicznych oraz przygotowy-
wanie sprawozdawczoœci z realizacji projektów, pozosta-
j¹cych w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du;

50)   koordynacja czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem wy-
ników rozpoznania migracyjnego prowadzonego przez
komórki w³aœciwe w sprawach cudzoziemców w tereno-
wych organach Stra¿y Granicznej w formie zbioru infor-
macji i danych dotycz¹cych miejsca, charakteru oraz for-
my pobytu cudzoziemców w poszczególnych jednost-
kach zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa, zwa-
nego „map¹ cudzoziemców”;

51)  nadzór nad komórkami w³aœciwymi w sprawach cudzo-
ziemców w zakresie prowadzenia przez nie rozpoznania
migracyjnego, którego celem jest ujawnianie, zapobie-
ganie i zwalczanie naruszeñ przepisów dotycz¹cych za-
sad wjazdu lub pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;

52)   przygotowanie wzorów i formularzy druków w postêpo-
waniach administracyjnych w sprawach cudzoziemców
stosowanych w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej;

53)  opracowywanie i opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci
Zarz¹du, projektów aktów prawnych, w trybie i na zasa-
dach okreœlonych w odrêbnych przepisach;

54)  opracowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, bud¿etu
zadaniowego oraz prowadzenie sprawozdawczoœci z jego
wykonania;

55)  opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, progra-
mów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjona-
riuszy Stra¿y Granicznej;

56)   opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, propozycji
zmian struktur organizacyjno – etatowych w jednostkach
organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

57)  opiniowanie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, planów
zakupów sprzêtu oraz wyposa¿enia funkcjonariuszy,
w tym udzia³ w komisjach przetargowych dotycz¹cych
zakupu sprzêtu i wyposa¿enia niezbêdnego dla realizacji
zadañ nadzorowanych przez Zarz¹d;

58)  gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i in-
formacji oraz opracowywanie materia³ów statystycznych,
informacyjnych i analitycznych, w zakresie w³aœciwoœci
Zarz¹du;

59)  realizacja zadañ z zakresu przygotowañ obronnych i za-
rz¹dzania kryzysowego Stra¿y Granicznej, bêd¹cych we
w³aœciwoœci Zarz¹du;

60)  przetwarzanie danych osobowych wynikaj¹cych z reali-
zacji zadañ, w tym w zbiorach w³aœciwych dla Zarz¹du
oraz zapewnienie im ochrony;

61)  zarz¹dzanie systemami teleinformatycznymi pozostaj¹-
cymi we w³aœciwoœci Zarz¹du;

62)   opracowywanie dokumentacji bezpieczeñstwa systemów
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
u¿ytkowanych w Zarz¹dzie.

§ 3.

Zarz¹d, realizuj¹c zadania, o których mowa w § 1, wspó³-
dzia³a z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzêdami
konsularnymi, s³u¿bami policyjnymi, ochrony granic i migra-
cyjnymi innych pañstw na zasadach okreœlonych w umowach
miêdzynarodowych, prawie Unii Europejskiej i ustawach.

§ 4.

 W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:

1) Kierownictwo,

2) Zespó³ Stanowisk Samodzielnych,

3) Wydzia³ I  Postêpowañ Granicznych i Wiz,

4) Wydzia³  II Identyfikacji,

5) Wydzia³ III Organizacji Powrotów,

6) Wydzia³ IV Koordynacji i Nadzoru,

7) Wydzia³ V Organizacyjno-Analityczny,

8) Samodzielna Sekcja Ogólna.

§ 5.

1.   Zarz¹dem kieruje dyrektor przy pomocy zastêpcy dyrekto-
ra oraz naczelników wydzia³ów.

2.  Dyrektor Zarz¹du jest prze³o¿onym wszystkich funkcjona-
riuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê i zatrudnionych
w Zarz¹dzie.

§ 6.

Do zakresu obowi¹zków dyrektora Zarz¹du nale¿y
w szczególnoœci:

1) kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków
do sprawnego i skutecznego wykonywania zadañ przez
Zarz¹d;

2) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadañ przez pod-
leg³ych funkcjonariuszy i pracowników oraz przez nadzo-
rowane merytorycznie komórki organizacyjne w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej;

3) wspó³dzia³anie, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, z orga-
nami administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego;

4) przedk³adanie Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej i jego zastêpcom sprawozdañ i informacji o realizacji
zadañ Zarz¹du;

5) nadawanie w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej upowa¿nieñ do przetwarzania danych osobowych
w podleg³ej komórce organizacyjnej;

6) stosowanie œrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych;

7) wykonywanie  innych zadañ s³u¿bowych, wynikaj¹cych
z zakresu zadañ Zarz¹du, zleconych przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej i jego zastêpców.

§ 7.

Dyrektor Zarz¹du uprawniony jest w szczególnoœci do:

1) wydawania decyzji w sprawach zwi¹zanych z zakresem
zadañ Zarz¹du oraz wydawania podleg³ym funkcjonariu-
szom i pracownikom wytycznych i poleceñ w tych spra-
wach, a w zakresie merytorycznego nadzoru, tak¿e wytycz-
nych dla kierowników komórek organizacyjnych w jednost-
kach organizacyjnych Stra¿y Granicznej wykonuj¹cych za-
dania okreœlone w § 1;
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2) wydawania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego
upowa¿nienia;

3) wystêpowania, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z wnioskami do innych organów o wydanie
decyzji i postanowieñ w zakresie udzielonego upowa¿nie-
nia;

4) powo³ywania, spoœród podleg³ych funkcjonariuszy i pra-
cowników, zespo³ów i komisji o charakterze sta³ym lub
doraŸnym do wykonania okreœlonych zadañ, ustalaj¹c za-
kres tych zadañ oraz czas dzia³ania zespo³u lub komisji;

5) upowa¿niania podleg³ych funkcjonariuszy i pracowników
do za³atwiania spraw w jego imieniu w okreœlonym przez
niego zakresie;

6) zlecania funkcjonariuszom i pracownikom na czas okre-
œlony wykonywania innych zadañ ni¿ okreœlone w zakre-
sie obowi¹zków i uprawnieñ na zajmowanym stanowisku
s³u¿bowym;

7) podpisywania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, korespon-
dencji w relacji zagranicznej;

8) przyjmowania, w zakresie w³aœciwoœci Zarz¹du, delegacji
zagranicznych i pracowników przedstawicielstw dyploma-
tycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach;

9) potwierdzania pod wzglêdem merytorycznym:
a) wydatków na zakup biletów lotniczych oraz kosztów

realizacji lotów czarterowych dla wydalanych cudzoziem-
ców realizowanych przez Zarz¹d,

b) wydatków poniesionych w zwi¹zku z udzieleniem zgo-
dy na tranzyt w przypadkach wydalenia obywatela kra-
ju trzeciego z terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego Unii
Europejskiej drog¹ lotnicz¹,

c)  wydatków poniesionych w zwi¹zku z udzieleniem zgody
na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umów miêdzynarodowych,

d) kosztów wynikaj¹cych z realizacji dobrowolnych powro-
tów cudzoziemców w zakresie okreœlonym w Porozumie-
niu, o którym mowa w § 2 pkt 24,

e)  rozliczeñ krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych
funkcjonariuszy i pracowników Zarz¹du,

f) kosztów, o których mowa w art. 101 a ust. 2 ustawy o cu-
dzoziemcach,

g) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Zarz¹du oraz za-
stêpcy dyrektora Zarz¹du;

10)  wyra¿ania zgody na niszczenie dokumentacji niearchiwal-
nej oznaczonej symbolem „Bc”, pozostaj¹cej na stanie
ewidencyjnym Zarz¹du, w drodze zatwierdzenia proto-
ko³ów brakowania/ zniszczenia tych dokumentów;

11)  udostêpnianie, w imieniu Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których
przetwarza te dane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ s³u¿bo-
wych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

§ 8.

1.  Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stano-
wisko s³u¿bowe, sk³ada potwierdzone czytelnym podpi-
sem, pisemne oœwiadczenie o przyjêciu obowi¹zków
i uprawnieñ dyrektora Zarz¹du, okreœlonych w regulami-
nie organizacyjnym Zarz¹du.

2.  Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje siê do
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej w celu w³¹czenia do akt osobowych dyrektora.


