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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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„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


