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ZARZ¥DZENIE NR 64

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie organizacji Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Na podstawie art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12 paŸdzier-
nika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 z póŸn. zm.1 ) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹dzenie okreœla strukturê organizacyjn¹ Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, zwanej dalej „Komend¹ G³ówn¹”,
sposób okreœlania zakresu zadañ komórek wewnêtrznych
w komórkach organizacyjnych Komendy G³ównej, zakresu
obowi¹zków i uprawnieñ na stanowiskach s³u¿bowych oraz
warunki przedstawiania dokumentów do podpisu.

§ 2.

1. Komenda G³ówna zapewnia obs³ugê Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, zwanego dalej „Komendantem
G³ównym”, pod wzgledem merytorycznym, organizacyj-

nym, prawnym, logistycznym – w zakresie ³¹cznoœci, infor-
matyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania oraz
kancelaryjno-biurowym.

2. Siedzib¹ Komendy G³ównej jest Warszawa.

3. Nadwiœlañski Oddzia³ Stra¿y Granicznej im. Powstania
Warszawskiego w Warszawie zapewnia obs³ugê Komen-
danta G³ównego pod wzglêdem finansowym oraz logistycz-
nym, z wy³¹czeniem zakresu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

1. Komendant G³ówny kieruje Komend¹ G³ówn¹ przy pomo-
cy zastêpców Komendanta G³ównego oraz kierowników
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej.

2. Komendant G³ówny mo¿e upowa¿niaæ  podleg³ych  funk-
cjonariuszy i pracowników do podejmowania w jego imie-
niu decyzji lub wykonywania  czynnoœci w okreœlonych spra-
wach.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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. 716 i Nr 98, poz. 817).
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§ 4.

Podzia³ zakresu obowi¹zków pomiêdzy Komendanta
G³ównego i jego zastêpców, oraz zasady zastêpowania Ko-
mendanta G³ównego w czasie jego nieobecnoœci okreœlaj¹
odrêbne przepisy.

§ 5.

1. W sk³ad Komendy G³ównej wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki
organizacyjne:
1) Gabinet Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej;
2) Sztab Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
3) Zarz¹d Graniczny;
4) Zarz¹d Operacyjno-Œledczy;
5) Zarz¹d do Spraw Cudzoziemców;
6) Zarz¹d Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicznej;
7) Biuro £¹cznoœci i Informatyki;
8) Biuro Techniki i Zaopatrzenia;
9) Biuro Lotnictwa Stra¿y Granicznej

10)  Biuro Prawne;
11)  Biuro Finansów;
12)  Biuro Kadr i Szkolenia;
13)  Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej;
14)  Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta G³ównego

Stra¿y Granicznej;
15)  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
16)  Zespó³ Audytu Wewnêtrznego;
17)  Zespó³ do Spraw Zamówieñ Publicznych.

2. W sk³ad Komendy G³ównej wchodz¹ stanowiska dorad-
ców Komendanta G³ównego, których zakres obowi¹zków
i uprawnieñ okreœla Komendant G³ówny w drodze decy-
zji.

3. Komendant G³ówny mo¿e, w drodze decyzji, tworzyæ i zno-
siæ zespo³y lub komisje o charakterze opiniodawczo-do-
radczym lub do wykonania poszczególnych zadañ, okre-
œlaj¹c zakres ich zadañ, sk³ad osobowy, uprawnienia prze-
wodnicz¹cego, tryb pracy i okres dzia³ania.

4. W Komendzie G³ównej mo¿e byæ utworzony nieetatowy
pododdzia³ odwodowy. Zakres zadañ, sk³ad osobowy, or-
ganizacjê oraz warunki i tryb u¿ycia pododdzia³u odwodo-
wego, a tak¿e zakres obowi¹zków i uprawnieñ dowódcy
pododdzia³u okreœla Komendant G³ówny w drodze decy-
zji.

§ 6.

1. Komórki organizacyjne Komendy G³ównej, ka¿da w zakre-
sie swojej w³aœciwoœci, wykonuj¹, zadania Komendanta
G³ównego. Zakres zadañ komórek organizacyjnych, ich
strukturê wewnêtrzn¹ oraz zakres obowi¹zków i upraw-
nieñ kierowników komórek okreœlaj¹ regulaminy organi-
zacyjne tych komórek.

2. W sk³ad komórek organizacyjnych mog¹ wchodziæ: wy-
dzia³y, samodzielne sekcje, zespo³y i inne równorzêdne
komórki wewnêtrzne okreœlone w regulaminach organiza-
cyjnych, zwane dalej „komórkami wewnêtrznymi”.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie trzech
miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie regulaminu organizacyj-
nego, ustal¹ w drodze decyzji:
1) zakresy zadañ komórek wewnêtrznych, z wyj¹tkiem ze-

spo³u stanowisk samodzielnych;

2) zakresy zadañ sekcji, kancelarii, zespo³ów, (równorzêd-
nych) wyodrêbnionych w strukturze komórek wewnêtrz-
nych;

3) zakresy obowi¹zków i uprawnieñ zastêpców kierowni-
ków komórek organizacyjnych, g³ównego ksiêgowego,
kierowników komórek wewnêtrznych oraz stanowisk
samodzielnych, z zastrze¿eniem ust. 4;

4) zakresy obowi¹zków i uprawnieñ kierowników sekcji,
kancelarii, zespo³ów, (równorzêdnych) wyodrêbnionych
w strukturze komórek wewnêtrznych.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których struktu-
rze nie wystêpuj¹ komórki wewnêtrzne lub stanowiska
kierowników komórek wewnêtrznych, w decyzji, o której
mowa w ust. 3, ustal¹ zakresy obowi¹zków i uprawnieñ
na poszczególnych stanowiskach wystêpuj¹cych w  struk-
turze komórki.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych w decyzji, o której
mowa w ust. 3, mog¹ ustaliæ, ¿e zakresy zadañ kierownika
sekcji, zespo³u, kancelarii, (równorzêdnych) wyodrêbnio-
nych w strukturze komórek wewnêtrznych mog¹ okreœliæ
decyzj¹ kierownicy komórek wewnêtrznych.

6. Kierownicy komórek wewnêtrznych w terminie miesi¹ca
od dnia wydania decyzji ,o której mowa w ust. 3, ustal¹
w drodze decyzji zakresy obowi¹zków i uprawnieñ na po-
szczególnych stanowiskach wystêpuj¹cych w strukturze
podleg³ej im komórki.

7. Zakres obowi¹zków dziekana Stra¿y Granicznej zatwier-
dza Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej w trybie okre-
œlonym w³aœciwym porozumieniem zawartym na podsta-
wie art. 7c ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y
Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z póŸn. zm.).

§ 7.

1. Dokumenty sporz¹dzone w komórkach organizacyjnych
Komendy G³ównej, które s¹ przedk³adane do podpisu Ko-
mendantowi G³ównemu lub jego zastêpcom, parafuj¹ kie-
rownicy tych komórek lub ich zastêpcy.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastêpcy
podpisuj¹ decyzje administracyjne lub inne akty o charak-
terze w³adczym, przygotowane w kierowanych przez nich
komórkach, w zakresie udzielonych im upowa¿nieñ lub
pe³nomocnictw.

3. Dokumenty inne ni¿ wymienione w ust. 2, podpisuj¹ kie-
rownicy komórek organizacyjnych, a tak¿e ich zastêpcy lub
inne osoby, w zakresie i na podstawie pisemnie ustalo-
nych zakresów obowi¹zków i uprawnieñ.

§ 8.

Spory kompetencyjne pomiêdzy komórkami organiza-
cyjnymi Komendy G³ównej rozstrzyga Komendant G³ówny lub
w³aœciwy funkcjonalnie zastêpca Komendanta G³ównego.

§ 9.

Ilekroæ w przepisach wydanych przez Komendanta
G³ównego jest mowa o:

1) „Centrum Koordynacji Dzia³añ Stra¿y Granicznej” lub „Biu-
rze Analiz Strategicznych Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej” nale¿y przez to rozumieæ „Sztab Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej”;

2) „Zarz¹dzie Zabezpieczenia Dzia³añ Stra¿y Granicznej” na-
le¿y przez to rozumieæ, odpowiednio do zakresu w³aœciwo-
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œci, „Sztab Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej”
„Wydzia³ Zabezpieczenia Dzia³añ komendy oddzia³u Stra-
¿y Granicznej” lub „Zarz¹d Operacyjno-Œledczy Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej”;

3)  „Laboratorium Kryminalistycznym Stra¿y Granicznej”na-
le¿y przez to rozumieæ „w³aœciw¹ w sprawach kryminali-
stycznego zabezpieczenia dzia³añ Stra¿y Granicznej komór-
kê wewnêtrzn¹ Zarz¹du Operacyjno-Œledczego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej”;

4) „Zespole Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej” nale¿y przez to rozumieæ „Biuro Tech-
niki i Zaopatrzenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej”.

§ 10.

1. Wydane na podstawie zarz¹dzenia, o którym mowa w § 11:
a) decyzje o utworzeniu zespo³ów lub komisji o charakte-

rze opiniodawczo-doradczym lub do wykonania poszcze-
gólnych zadañ;

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

b) decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komen-
dy G³ównej i kierowników komórek wewnêtrznych

       - pozostaj¹ w mocy, je¿eli nie s¹ sprzeczne z niniejszym
zarz¹dzeniem.

2. Zachowane w mocy decyzje, o których mowa w ust. 1, mog¹
byæ zmieniane w drodze decyzji wydanej na podstawie ni-
niejszego zarz¹dzenia.

§ 11.

Traci moc zarz¹dzenie nr 75 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8,
poz. 74 i r. Nr 12, poz.104), zmienione zarz¹dzeniem nr 42
z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 12.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r.


