
ZARZĄDZENIE NR 116
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 22 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów 
Straży Granicznej

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 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 
imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG poz. 65, z 
2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69 oraz z 2016 r. poz. 1, 17 i 58) w załączniku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających  się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

b) w pkt 32 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,
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c) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku.”;

3) w § 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, 
od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca;”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 2. W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 
imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG poz. 63, z 2015 r. 
poz. 10, 32, 49, 58 i 69 oraz z 2016 r. poz. 1 i 58) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku;”,

b) pkt 26 i 27 otrzymują brzmienie:

„26)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
27) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

c) w pkt 33 lit. e otrzymuje brzmienie:
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„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”;

3) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 3. W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z 2015 r. 
poz. 10, 32, 49, 58 i 69 oraz z 2016 r. poz. 1, 17 i 58) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
25) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

b) w pkt 30 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,

c) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku.”;

3) w § 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, 
od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca;”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:
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„§ 24. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 4. W zarządzeniu nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z 
siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z 2015 r. poz. 10, 49, 58, i 69 oraz z 2016 r. poz. 1, 26, 58 
i 76) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Regulamin organizacyjny Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w 
Raciborzu”;

2) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

3) w § 8:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca;”,

b) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

c) w pkt 31 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”;

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.
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3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 5. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku;”,

b) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

c) w pkt 31 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,

d) po pkt 37 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38)  pobieranie odcisków linii papilarnych i fotografowanie cudzoziemców składających wnioski 
o udzielenie azylu.”;

3) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.
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§ 6. W zarządzeniu nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z 
siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 72, z 2015 r. poz. 10, 49, 58 i 69 oraz z 2016 r. 
poz. 1, 17 i 58) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
25) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

b) w pkt 30 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,

c) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku.”;

3) w § 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, 
od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca;”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 7. W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 
płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG poz. 73, z 2015 r. poz. 2, 10, 49, 58, 69 i 91 
oraz z 2016 r. poz. 1, 58 i 93) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
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1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca;”,

b) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz o cudzoziemcach 
ubiegających  się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie azylu w terytorialnym 
zasięgu działania Oddziału;”,

c) w pkt 31 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,

d) po pkt 37 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38)  opiniowanie wniosków o wydanie książeczki żeglarskiej wystawianych przez dyrektorów 
urzędów morskich w zakresie legalności przebywania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 8. W zarządzeniu nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 70, z 
2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69 oraz z 2016 r. poz. 1, 17 i 58) w załączniku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
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„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

b) w pkt 31 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”,

c) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca - z wyłączeniem cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku.”;

3) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 9. W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w 
Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 25, 58, 75 i 104) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów 
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i 
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom,”;

2) w § 8:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i 
deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto 
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wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca;”,

b) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25)  udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich 
wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli 
UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie 
do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;
26) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach 
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich 
rodzin oraz o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i udzielenie 
azylu w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;”,

c) w pkt 31 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e)  przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania 
cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1.  Komendant Oddziału wyznacza redaktora naczelnego strony internetowej Oddziału.

2. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej 
Oddziału w zakresie uzgodnionym z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Redaktor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za treść materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Oddziału.”.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger
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