
ZARZĄDZENIE NR 89
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 31 października 2017 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, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 768, 
1066 i 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. 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 późn. 
zm.1)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, 
z 2016 r. poz. 1, 58, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;

18) 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;”,

f) w pkt 33:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- w lit d, n, o i p wyraz: „prowadzenie” zastępuje się wyrazem: „prowadzenia”,

- w literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 - 43 w brzmieniu:

„41) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 33 lit. i;
42) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
43) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej 

w zakresie właściwości Wydziału.”;

4) w § 9 w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.
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§ 2. 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 późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 31:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- w lit. d, n, o i p wyraz: „prowadzenie” zastępuje się wyrazem: „prowadzenia”,

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 49, 58 i 69, z 2016 r. 
poz. 1, 26, 58, 76, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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- w literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 45 i 46 w brzmieniu:

„45) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 31 lit. i;
46) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców.”;

4) w § 9 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.

§ 3. 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 późn. zm.3)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, 
z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 32:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- w lit d, n, o i p wyraz: „prowadzenie” zastępuje się wyrazem: „prowadzenia”,

- w literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) 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;”,

h) w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 - 43 w brzmieniu:

„41) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 32 lit. i;
42) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
43) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Przemyślu w zakresie 

właściwości Wydziału.”;

4) w § 9 w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.
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§ 4. 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 późn. zm.4)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego .”;

3) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 31:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- po literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, 
z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109 oraz z 2017 r . poz. 1.
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„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) 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;”,

h) w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 - 42 w brzmieniu:

„40) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 31 lit. i;
41) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
42) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Kętrzynie w zakresie 

właściwości Wydziału.”;

4) w § 9 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.

§ 5. 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 późn. zm.5)) w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

5) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 49, 58 i 69, z 2016 r. 
poz. 1, 17, 58, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 1836 i 200oraz z 2017 r. poz. 603) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 30:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- po literze u dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) 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;”,

h) w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 - 41 w brzmieniu:

„39) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 30 lit. i;
40) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
41) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim 

w zakresie właściwości Wydziału.”;

4) w § 9 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.
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§ 6. 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 późn. zm.6)) w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

b) w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

„31) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680, oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 31:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- po literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

6) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 2, 10, 49, 58, 69 i 91, 
z 2016 r. poz. 1, 58, 93, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 i 41 w brzmieniu:

„40) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 31 lit. i;
41) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców.”;

4) w § 9 w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42 w brzmieniu:

„42) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.

§ 7. 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 w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z późn. zm.7)) 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”;

2) w § 8:

a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 

7) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z  
2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109 oraz z 2017 r. poz. 1.
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Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

f) w pkt 30:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- po literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) 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;”,

h) w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 - 41 w brzmieniu:

„39) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 30 lit. i;
40) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
41) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Białymstoku w zakresie 

właściwości Wydziału.”;

3) w § 9 w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”.

§ 8. 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 późn. zm.8)) 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”;

2) w § 7 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) w § 8:

8) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 26, 49, 58 i 68, 
z 2016 r. poz. 1, 58, 100, 107 i 109, oraz 2017 r. poz. 1 i 29.
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a) w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

c) w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650)”,

d) uchyla się pkt 16,

e) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;

18) 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;”,

f) w pkt 31:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

- po literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 
obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do 
ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

g) w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 - 42 w brzmieniu:

„40) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 31 lit. i;
41) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców;
42) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Lesznowoli w zakresie 

właściwości Wydziału.”;

4) w § 9 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”;
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5) w § 26 uchyla się pkt 4.

§ 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, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
z siedzibą w Nowym Sączu nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.”;

3) w załączniku:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Regulamin organizacyjny Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu”,

b) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Komenda Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej „komendą oddziału”, jest urzędem podległym Komendantowi 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zwanemu dalej „Komendantem Oddziału”, zapewniającym mu 
merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno - biurową obsługę do sprawnej i skutecznej realizacji 
jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej.”,

c) w § 6:

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie określonym 
w pkt 10 dotyczącym znaków granicznych, widoczności granicy państwowej i dokumentów 
delimitacyjnych oraz w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych zajmujących się 
przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej;”,

- w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) koordynowanie zadań związanych z realizacją wart ochronnych na pokładach statków powietrznych 
w zakresie właściwości oddziału.”,

d) w § 7 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji negatywnych przesłanek określonych w przepisach 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) dotyczących 
ochrony lotnictwa cywilnego.”,

e) w § 8:

- w pkt 3 wyrazy: „(Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: „(Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1990 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858)”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydawanie postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

9) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2016 r. poz. 58, 75, 104, 107 i 109 oraz 
z 2017 r. poz. 1.
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a) art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do czasu wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) – do czasu, 
gdy decyzja w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;”,

- w pkt 13 skreśla się wyrazy: „(Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.)”,

- uchyla się pkt 16,

- pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) wspieranie działań organizowanych przez placówki Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania 
kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy wspólnie z organami 
administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celno - 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, izbami administracji skarbowej oraz związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców;”,

- w pkt 31:

－lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności VIS i SOC,”,

－w lit d, n, o i p wyraz: „prowadzenie” zastępuje się wyrazem: „prowadzenia”,

－w literze u średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery w - y w brzmieniu:

„w) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny 
niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych 
do ich pokrycia,

y) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa 
w pkt 11;”,

- w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 i 41 w brzmieniu:

„40) realizowanie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 31 lit. i;
41) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów 

Cudzoziemców.”,

f) w § 9 w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42 w brzmieniu:

„42) sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.”,

g) w § 23 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach.”.
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.  

 

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger
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