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ZARZĄDZENIE NR 107
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 października 2016 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania
Warszawskiego z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży
Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26, z 2010 r. poz. 10, z 2011 r. poz. 22, z 2012 r. poz. 8 i 64 oraz
z 2014 r. poz. 114) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do:
1) prowadzenia współpracy międzynarodowej w imieniu Komendanta Głównego Straży
Granicznej oraz jego obsługi w tym zakresie;
2) udzielania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia w procesie
decyzyjnym, w szczególności poprzez dostarczanie informacji i analiz ryzyka zgodnie
z założeniami Wspólnego Zintegrowanego Modelu Analizy Ryzyka Unii Europejskiej
(Common Integrated Risk Analysis Model) - zwanego dalej "modelem CIRAM", o sytuacji na
granicy państwowej oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości Straży
Granicznej.”;
2) w § 2:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2k w brzmieniu:
„2a) opracowywanie - na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców
materiałów informacyjnych, zestawień opisowo-statystycznych oraz analiz ryzyka zgodnie
z założeniami modelu CIRAM, dotyczących sytuacji na granicy państwowej Rzeczypospolitej
Polskiej oraz terytorium kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nielegalnej migracji;
2b) przetwarzanie i analizowanie danych statystycznych i informacji dotyczących sytuacji
migracyjnej w innych państwach oraz ich systemów ochrony i zarządzania granicami,
z uwzględnieniem ewentualnego wpływu na system ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej
oraz nielegalną migrację;
2c) analizowanie okresowych i bieżących informacji o wydarzeniach i zagrożeniach w zakresie
ustawowej działalności Straży Granicznej;
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2d) gromadzenie, weryfikowanie i przetwarzanie danych statystycznych i informacji niezbędnych
do przygotowania zestawień na użytek:
a) Eurostatu,
b) Wydziału Analizy Ryzyka Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
zwanej dalej "Agencją Frontex",
c) biuletynu statystycznego Straży Granicznej,
d) prowadzonej przez Biuro współpracy z innymi podmiotami międzynarodowymi
i krajowymi,
e) prowadzonej przez Biuro analizy sytuacji migracyjnej w Polsce;
2e) określanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej
Straży Granicznej, sposobów gromadzenia i przetwarzania przez komórki organizacyjne Komendy
Głównej Straży Granicznej i jednostki organizacyjne Straży Granicznej danych statystycznych,
o których mowa w pkt 2d, dotyczących ustawowych zadań Straży Granicznej, w celu ich
standaryzacji;
2f) wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem europejskiego systemu nadzorowania granic
(EUROSUR), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiającego europejski system nadzorowania
granic (EUROSUR) (Dz. Urz. UE. L 295 z 06.11.2013, str. 11), zwanym dalej „rozporządzeniem
ustanawiającym EUROSUR”, poprzez:
a) monitorowanie stanu wdrażania europejskiego systemu nadzorowania granic
(EUROSUR) w Straży Granicznej jak i na poziomie Unii Europejskiej pod kątem
identyfikacji koniecznych zmian w sposobie funkcjonowania Straży Granicznej,
b) koordynowanie procesu kierowania przez Straż Graniczną oraz inne krajowe służby
wniosków o zastosowanie narzędzi nadzoru, o których mowa w art. 12 rozporządzenia
ustanawiającego EUROSUR,
c) tworzenie krajowego obrazu sytuacji EUROSUR w warstwie analitycznej oraz udział
w tworzeniu wspólnego przedgranicznego obrazu sytuacji EUROSUR na podstawie
informacji pochodzących z bieżącego monitoringu, w tym ze źródeł otwartych,
d) koordynowanie procesu weryfikacji poziomów ryzyka przypisanych poszczególnym
odcinkom granicy przez Agencję Frontex, w ramach systemu EUROSUR,
e) prowadzenie bieżącej działalności analitycznej pod kątem regularnego pomiaru
skutków krajowych działań w zakresie ochrony granicy - zgodnie z przewidywanym
zakresem EUROSUR;
2g) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego bezpiecznej internetowej sieci informowania
i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich, zwanej "ICONet", utworzonej na
podstawie Decyzji Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiającej bezpieczną
internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich
(Dz. Urz. UE L 83 z 1.04.2005, str. 48);
2h) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie gromadzenia i przetwarzania w
Systemie Teleinformatycznym - Platforma Wymiany Informacji danych statystycznych
i informacji o zdarzeniach związanych z nielegalną migracją;
2i) administrowanie portalem analizy ryzyka CIRAM;
2j) udział w opracowywaniu kierunków działania oraz monitorowanie działalności komórek
organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, zajmujących się analizą ryzyka
zgodnie z założeniami modelu CIRAM;
2k) koordynowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie analizy ryzyka zgodnie z założeniami
modelu CIRAM;”,
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b) w pkt 5 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„inicjowanie i nadzorowanie udziału Straży Granicznej w przedsięwzięciach Agencji Frontex,
w szczególności poprzez:”,
c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) współpraca w zakresie wymiany danych, informacji oraz analiz ryzyka z Agencją Frontex
oraz odpowiednimi podmiotami krajowymi i jednostkami analitycznymi służb granicznych,
migracyjnych i policyjnych innych państw;”;
3) w § 3 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) Wydział Analiz;
7) Wydział Informacji.”;
4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców dyrektora i naczelników wydziałów.”;
5) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedstawianie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej informacji, analiz i sprawozdań
z realizacji zadań, pozostających w zakresie właściwości Biura;”.
§ 2. W zarządzeniu nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz.
KGSG poz. 71 i 114, z 2015 r. poz. 31 oraz z 2016 r. poz. 22) w załączniku wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udzielania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia w procesie
decyzyjnym, w szczególności poprzez dostarczanie informacji o bieżącej sytuacji na granicy
państwowej i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Straży Granicznej oraz
projektów o charakterze strategicznym dla działalności Straży Granicznej;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) pełnienia roli punktu kontaktowego Krajowego Ośrodka Koordynacji EUROSUR,
w szczególności poprzez utrzymywanie służby dyżurnej w systemie 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu, odpowiedzialnej za tworzenie krajowego obrazu sytuacji EUROSUR dla warstwy
zdarzeniowej i operacyjnej;”,
c) uchyla się pkt 9 i 9a,
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) gromadzenia, przetwarzania i analizowania bieżących informacji o wydarzeniach
i zagrożeniach w zakresie ustawowej działalności Straży Granicznej;”;
2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie - na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców
projektów strategicznych i innych materiałów analityczno-koncepcyjnych;”,
b) uchyla się pkt 2 i 3,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opracowywanie materiałów informacyjnych o bieżących wydarzeniach dotyczących sytuacji
na granicy państwowej oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości Straży
Granicznej;”,
d) uchyla się pkt 9-16, 19, 37 i 38,
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e) pkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39) bieżące monitorowanie wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej
Systemu Wspomagania Kierowania, zwanej dalej "CBD SG SWK", informacji o zdarzeniach
dotyczących efektów działań uzyskiwanych przez Straż Graniczną, pod kątem ich poprawności
i kompletności, a także podejmowanie działań w celu zwiększenia funkcjonalności CBD SG SWK
i jego dalszego rozwoju oraz zgłaszanie stwierdzonych w systemie nieprawidłowości w tym
obszarze;”,
f) po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu:
„43a) koordynowanie oraz prowadzenie harmonogramu wykorzystania Ośrodka KonferencyjnoSzkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku;”,
g) po pkt 50 dodaje się pkt 50a w brzmieniu:
„50a) wykonywanie zdjęć do legitymacji służbowych;”,
h) pkt 57 otrzymuje brzmienie:
„57) koordynowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie obsługi prezydialnej, pełnienia służb
dyżurnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz zabezpieczenia działań;”;
3) w § 3 uchyla się ust. 2;
4) w § 4 uchyla się pkt 4 i 7;
5) w § 6 w ust. 2:
a) uchyla się pkt 4 i 5,
b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9) uzyskiwania od komendantów oddziałów i ośrodków Straży Granicznej informacji
dotyczących organizacji, obsady kadrowej i działalności podległych im komórek organizacyjnych
właściwych w sprawach obsługi prezydialnej, pełnienia służb dyżurnych, zarządzania
kryzysowego, spraw obronnych oraz zabezpieczenia działań;
10) uzyskiwania od komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej informacji dotyczących
organizacji, przebiegu i efektów szkoleń w zakresie: pełnienia służb dyżurnych, zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych oraz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne
oddziałów i ośrodków Straży Granicznej właściwe w zakresie zabezpieczenia działań;”,
c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) utrzymywania kontaktów służbowych z przedstawicielami organów administracji publicznej
i instytucji państwowych oraz służb i instytucji zagranicznych, w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań Sztabu;”.
§ 3. W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z 2015 r. poz. 10,
26, 49, 58 i 68 oraz z 2016 r. poz. 1 i 58) w załączniku w § 21 uchyla się pkt 5.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r., z wyjątkiem § 2 pkt 2 lit. f oraz § 3,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z. gen. bryg. SG Jacek BAJGER

