
ZARZĄDZENIE NR 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 26 listopada 2019 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 2019 r. poz. 147, z późn. zm.1)) 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.2)) 
 w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 15:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742)”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 235, 1091, 1608, 1635, 1726 i 2020.
2) 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, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Chełmie Biura Spraw Wewnętrznych 
Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

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

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 14:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742)”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

3) 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, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26, 68 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

§ 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.4)) 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 15:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742)”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

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, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

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

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 15:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału, Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Kętrzynie oraz Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych 
Straży Granicznej;

7) prowadzenie i realizacja zadań archiwum zakładowego dla Oddziału oraz Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie;”,

c) pkt 10 otrzymują brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”, 

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

5) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłosozne w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69 z 2016 r. 
poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procesu ich zmiany i znoszenia, w tym również 
w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

§ 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.6)) w załączniku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy operacyjnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 14:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz.1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Krośnie Odrzańskim Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 

6) 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, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej – 5 – Poz. 79



oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

§ 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.7)) w załączniku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy specjalnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 16:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczt specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej 
komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

7) 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, z z 2017 r. poz. 1, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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§ 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 z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z późn. zm.8)) w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy specjalnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 12 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 15:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczt specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej 
komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych 
Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

8) 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 z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz. 35.
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§ 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.9)) w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) realizowanie zadań w ramach kryminalnej analizy specjalnej (KAO) i Systemu Informacji 
Operacyjnej (SIO EWIDA) moduł A-EWIDA oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w zakresie właściwości Oddziału;”;

2) w § 16 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

3) w § 18:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzeniu zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

c) uchyla się pkt 10,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

§ 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.10)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem jednorazowego odszkodowania przysługującego 
w związku z wypadkiem w służbie.”;

9) 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, z 2017 r. poz. 1, 29, 55 i 59,  z 2018 r. poz. 26, 81 i 88 oraz z 2019 r. poz. 35.

10) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2016 r. pz. 58, 75, 104, 107 i 109, z 2017 r. 
poz.1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81 oraz z 2019 r. poz.35.
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2) w § 15:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)”zastępuje się wyrazami 
„(Dz. U. z 2019 r. poz. 742) ”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w stosunku 
do Komendanta Oddziału i jego zastępców, Pełnomocnika Komendanta Oddziału ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi 
pocztowej komendy oddziału oraz Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;”,

d) uchyla się pkt 11,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych;”,

f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
obiegu i archiwizowania materiałów jawnych i niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych 
oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, w tym 
również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO;”.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

 

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz Praga
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