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ZARZĄDZENIE NR 119
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego
zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży
Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z
2016 r. poz.1643) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie określa utworzone w oddziałach Straży Granicznej placówki i dywizjony Straży
Granicznej, ich terytorialny zasięg działania, a także szczegółowy zakres zadań terenowych organów
Straży Granicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej zwanej dalej „ustawą”, oraz organizację podległych im urzędów, o których mowa w art. 5a
ust. 2 ustawy.
§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) oddział – oddział Straży Granicznej;
2) placówka – placówkę Straży Granicznej;
3) dywizjon – dywizjon Straży Granicznej;
4) komendant oddziału – komendanta oddziału Straży Granicznej;
5) komendant placówki – komendanta placówki Straży Granicznej;
6) komendant dywizjonu – komendanta dywizjonu Straży Granicznej;
7) funkcjonariusz – funkcjonariusza Straży Granicznej;
8) pododdział – pododdział odwodowy będący w strukturze organizacyjnej komendy oddziału Straży
Granicznej.
§ 3. 1. Komendanci oddziałów wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów oraz
komendantów placówek i dywizjonów, na podstawie i w sposób określony w ustawie oraz innych
ustawach, przepisach wykonawczych do tych ustaw, umowach międzynarodowych, przepisach prawa
Unii Europejskiej, przepisach prawa miejscowego, a także w zarządzeniach, decyzjach, regulaminach,
wytycznych, instrukcjach i poleceniach Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz decyzjach,
wytycznych, instrukcjach, poleceniach i zaleceniach kierowników komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Straży Granicznej, w zakresie ich właściwości.
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2. Komendanci placówek i dywizjonów wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im
urzędów, na podstawie i w sposób określony w ustawie oraz innych ustawach, przepisach wykonawczych
do tych ustaw, umowach międzynarodowych, przepisach prawa Unii Europejskiej, przepisach prawa
miejscowego, a także w zarządzeniach, decyzjach, regulaminach, wytycznych, instrukcjach i poleceniach
Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzjach, wytycznych, instrukcjach, poleceniach i
zaleceniach kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w zakresie ich
właściwości, oraz w decyzjach, wytycznych, instrukcjach, poleceniach i zaleceniach właściwych
komendantów oddziałów.
Rozdział 2
Terytorialny zasięg działania placówek i dywizjonów
§ 4. 1. Terytorialny zasięg działania placówki może obejmować:
1) obszar strefy nadgranicznej określony: odcinkiem granicy państwowej (oznaczonym znakami
granicznymi) lub odcinkiem brzegu morskiego oraz linią rozgraniczenia terytorialnego zasięgu
działania jednej placówki od drugiej; linie rozgraniczeń przebiegają od znaków granicznych
wyznaczających odcinek granicy państwowej albo od brzegu morskiego, z zasady wzdłuż granicy
gmin lub miejscowości oraz mogą być opisane charakterystycznymi stałymi punktami terenowymi;
2) obszar poza strefą nadgraniczną obejmujący gminy i powiaty;
3) zasięg terytorialny przejścia granicznego.
2. Terytorialny zasięg działania dywizjonu obejmuje część akwenu polskich obszarów morskich,
ograniczonego linią rozgraniczenia terytorialnego zasięgu działania jednego dywizjonu od drugiego.
Linia rozgraniczenia przebiega wzdłuż południka geograficznego i jest określana długością geograficzną.
3. Wykaz placówek i dywizjonów oraz ich terytorialny zasięg działania określa załącznik nr 1 do
zarządzenia.
4. Zasięg działania placówek w zakresie kontroli granicznej na lotniskach, obejmujący obszar
powiatów i województw, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
Rozdział 3
Szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej
§ 5. Terenowe organy Straży Granicznej planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem
przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:
1) ochrony granicy państwowej, w tym prowadzenia rozpoznania;
2) kontroli granicznej w przejściach granicznych;
3) zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz bezpieczeństwa publicznego lub
porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości
Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej;
4) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, w
zakresie właściwości Straży Granicznej, w tym w szczególności przestępstw i wykroczeń
pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej, z przemieszczaniem przez granicę
państwową bez zezwolenia, w myśl odrębnych przepisów: towarów oraz wyrobów akcyzowych
podlegających obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy, zabytków, broni i amunicji, materiałów
wybuchowych i ich prekursorów, odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, środków
odurzających, substancji psychotropowych i innych substancji, o których mowa w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), materiałów jądrowych i
promieniotwórczych oraz przestępstw i wykroczeń dotyczących wiarygodności dokumentów
uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub dokumentów wymaganych do ich wydania;
5) sprawowania nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki
przepisów obowiązujących na tych obszarach, zgodnie z zasadami postępowania określonymi w
odrębnych przepisach;
6) zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 pkt 2a
ustawy;
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7) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej
przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
8) wykonywania czynności związanych z wydaniem i realizacją decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu;
9) prowadzenia działań weryfikacyjnych wobec cudzoziemców, na podstawie przepisów prawa;
10) nakładania kar administracyjnych na przewoźników.
§ 6. 1. Komendant oddziału:
1) podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, wykonuje jego decyzje i
polecenia, składa meldunki i sprawozdania z wykonania zadań własnych oraz zadań podległych
placówek i dywizjonów;
2) podejmuje decyzje w sprawach osobowych i organizacyjnych, w stosunku do podległych mu
funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami,
określonymi w odrębnych przepisach;
3) zapewnia sprawne funkcjonowanie komendy oddziału, właściwe warunki służby i pracy, ustala
sposób wykonywania zadań, a także organizuje i zapewnia właściwe wykorzystanie posiadanych sił i
środków do realizacji tych zadań;
4) kontroluje działania podległych placówek i dywizjonów, komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk służbowych komendy oddziału, a także wykonywanie czynności służbowych przez
funkcjonariuszy i pracowników tych placówek, dywizjonów i komórek;
5) organizuje i ustala sposób współdziałania podległych placówek i dywizjonów z organami,
jednostkami i instytucjami współdziałającymi oraz społecznością przebywającą w terytorialnym
zasięgu działania oddziału, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań;
6) koordynuje działania podejmowane przez Straż Graniczną oraz oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w terytorialnym zasięgu działania oddziału, zgodnie z art. 11b ust. 1
ustawy;
7) koordynuje działania podejmowane przez Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową w terytorialnym
zasięgu działania oddziału, zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy;
8) koordynuje działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w art.
126a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361);
9) organizuje działania, o których mowa w pkt 6 i 7, wykraczające poza obszar właściwości miejscowej
jednej placówki lub dywizjonu, w terytorialnym zasięgu działania oddziału;
10) prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje jako organ II instancji, w związku z
odwołaniami od kar administracyjnych nakładanych przez komendantów placówek za naruszenia
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z
późn. zm.1)) oraz nadzoruje wykonywanie zadań określonych w tej ustawie;
11) zapewnia warunki do prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa i
wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, sprawuje nadzór nad przebiegiem
tych postępowań, a także nad wykonywaniem czynności operacyjno - rozpoznawczych,
podejmowanych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, w tym
również przestępstw i wykroczeń popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej wymienionych w pkt 4, w zakresie określonym ustawami;
12) sprawuje nadzór w zakresie zatrzymywania osób przez funkcjonariuszy, przestrzegania ustawowych
zasad postępowania z osobami zatrzymanymi, w tym zapewnienia praw tym osobom w czasie pobytu
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, a także w zakresie przestrzegania
warunków określonych w odrębnych przepisach, jakim powinny odpowiadać te pomieszczenia,
podejmuje w tych sprawach decyzje, zgodnie z przepisami prawa;
13) prowadzi postępowania administracyjne na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.2)) oraz realizuje zadania, określone w ustawie z dnia 13
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310, z
2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183 oraz z 2016 r. poz. 1579.
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czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1836) oraz ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r.
poz. 904), a także organizuje i nadzoruje wykonywanie czynności określonych w tych ustawach, w
tym w szczególności:
a) organizuje oraz realizuje doprowadzenia do właściwego organu Straży Granicznej, sądu,
prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw
dyplomatycznych,
urzędów
konsularnych,
placówek
opiekuńczowychowawczych, podmiotów leczniczych jak również do granicy państwowej albo do portu
lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony,
b) sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień sądów o umieszczeniu cudzoziemców w
strzeżonym ośrodku lub o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców oraz organizuje i
zapewnia właściwe funkcjonowanie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;
14) organizuje, prowadzi oraz wykorzystuje w realizacji zadań analizę ryzyka i zagrożeń;
15) organizuje i wykonuje czynności administracyjne z zakresu przebiegu i oznakowania granicy
państwowej, oznakowania zasięgu strefy nadgranicznej oraz pasa drogi granicznej, ochrony znaków
granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz utrzymania gruntów i
lasów przyległych do granicy państwowej lub do brzegów wód granicznych w stanie zapewniającym
widoczność linii granicznej i znaków granicznych;
16) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z umów międzynarodowych oraz z aktów prawa
miejscowego na zasadach i w zakresie w nich określonych;
17) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, na zasadach
w nich określonych, w tym zadania związane z wykorzystywaniem systemów informacyjnych, w
szczególności Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego;
18) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
19) odpowiada za realizację zabezpieczenia logistycznego oddziału w zakresie gospodarki:
transportowej, mundurowej, żywnościowej, uzbrojenia i techniki specjalnej, nieruchomości i
mieszkaniowej, inwestycyjno - remontowej, paliwowo-energetycznej, opieki zdrowotnej i
działalności socjalnej;
20) organizuje i zapewnia, w uzgodnieniu z właścicielem, zarządzającym lub współużytkownikiem
lotniska, możliwość stacjonowania oraz zabezpieczenia logistycznego statków powietrznych Straży
Granicznej i ich załóg, a także utrzymanie całodobowej gotowości do lotów;
21) zapewnia ciągłość funkcjonowania systemów łączności, informatyki, optoelektroniki i radiolokacji,
a także gromadzenia, przetwarzania oraz transmisji i kryptograficznej ochrony informacji;
22) odpowiada za instalowanie, usuwanie, a także zapewnienie obsługi technicznej urządzeń
stacjonarnych służących do rejestracji obrazu zdarzeń na drogach, instalowanych w pasie drogowym
dróg na obszarze strefy nadgranicznej, zgodnie z art. 20g ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);
23) realizuje na rzecz Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej prace
związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży
Granicznej;
24) realizuje zadania administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
komórkach organizacyjnych komendy oddziału, placówkach i dywizjonach, w zakresie określonym w
odrębnych przepisach;
25) organizuje postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz
pracowników Straży Granicznej, oraz odbiera od tych osób te oświadczenia, w zakresie określonym
w odrębnych przepisach;

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r.
poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904.
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26) odpowiada za ochronę informacji niejawnych, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie
funkcjonowania tej ochrony;
27) zapewnia pomoc prawną;
28) wydaje decyzje, regulaminy, polecenia i rozkazy dzienne niezbędne do sprawnego funkcjonowania
oddziału;
29) zapewnia nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby;
30) zapewnia nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikających z
odrębnych przepisów;
31) organizuje i zapewnia fizyczne i techniczne zabezpieczenie obiektów i terenów komendy oddziału,
podległych placówek i dywizjonów oraz urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
32) zapewnia realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania w sytuacjach
kryzysowych, określonych w odrębnych przepisach;
33) organizuje współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń
terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
34) organizuje i udziela pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1782), na zasadach określonych w art. 40a ustawy;
35) przyjmuje, rozpatruje i załatwia, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, skargi, wnioski i
petycje.
2. Komendant oddziału realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, w przypadku, gdy podlegli
mu funkcjonariusze lub pracownicy wchodzą w skład zespołu powołanego przez Komendanta Głównego
Straży Granicznej do wykonywania prac związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem systemów
informatycznych Straży Granicznej.
3. Rozkaz dzienny, o którym mowa w ust. 1 pkt 28 jest wydawany w sprawach istotnych dla
funkcjonowania oddziału, nie podlegających ustaleniu lub podaniu do wiadomości funkcjonariuszom i
pracownikom oddziału w innej formie, w szczególności dotyczących:
1) zastępowania: komendanta oddziału, zastępców komendanta oddziału, głównego księgowego,
kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz komendantów placówek i
dywizjonów;
2) pełnienia służby lub przebiegu pracy;
3) podróży służbowych;
4) urlopów i zwolnień od zajęć służbowych osób, o których mowa w pkt 1;
5) spraw szkoleniowych.
4. Komendant oddziału, jako kierownik jednostki budżetowej, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) będący dysponentem środków
budżetu państwa trzeciego stopnia:
1) organizuje gospodarkę finansową jednostki budżetowej, zgodnie z ogółem zasad i norm prawnych
regulujących gospodarowanie środkami publicznymi, w szczególności poprzez:
a) opracowywanie i realizację planów finansowych,
b) prowadzenie rachunkowości,
c) sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
d) dysponowanie rachunkami bankowymi jednostki,
e) dokonywanie zmian budżetowych w ramach uprawnień przewidzianych odrębnymi przepisami,
f) zatwierdzanie dowodów księgowych,
g) podejmowanie decyzji i zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczących zamówień publicznych,
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h) organizowanie i nadzorowanie postępowań w sprawach finansowych, przy uwzględnieniu skutków
ekonomicznych wariantów realizowanych przedsięwzięć gospodarczych,
i) określanie wielkości pogotowia kasowego obowiązującego w jednostce budżetowej,
j) przestrzeganie dyscypliny zatrudnienia i funduszu płac,
k) powoływanie głównej komisji inwentaryzacyjnej,
l) zorganizowanie zabezpieczenia poszczególnych składników majątkowych jednostki,
m) zapewnienie należytej ochrony środków pieniężnych i rzeczowych w czasie ich przechowywania i
transportu,
2) dokonywanie wydatków budżetowych w:
a) granicach ustalonych limitów,
b) sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów,
c) sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
d) wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3) ponosi odpowiedzialność za całokształt gospodarki finansowej jednostki budżetowej, w tym za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) podejmuje decyzje powodujące skutki finansowe w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
decyzje te nie mogą spowodować przekroczenia planu wydatków budżetowych jednostki oraz
ujemnie wpływać na wykonywanie bieżących zadań.
5. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, oprócz zadań określonych w ust. 1,
2 i 4, sprawuje nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki
przepisów obowiązujących na tych obszarach, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach.
6. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, oprócz zadań określonych
w ust.1, 2 i 4, realizuje:
1) obsługę finansową Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie:
a) równoważników pieniężnych za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze oraz za
czyszczenie umundurowania,
b) równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie,
c) świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,
d) zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok;
e) wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców;
2) obsługę logistyczną Komendy Głównej Straży Granicznej, z wyjątkiem łączności, informatyki,
obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania;
3) prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie zakupów centralnych, realizowanych przez
Komendę Główną Straży Granicznej (magazyn depozytowy).
7. Wykaz miejscowości, w których znajdują się pomieszczenia Straży Granicznej dla osób
zatrzymanych, o których mowa w ust. 1 pkt 12 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. 1. W zakresie określonym w § 5 pkt 1 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie ochrony granicy państwowej, w tym pełnienia służby
granicznej i prowadzenia działań granicznych, a także wydawanie wytycznych lub zaleceń do
organizacji ochrony granicy państwowej i opracowywanie mapy terytorialnego zasięgu działania
oddziału;
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2) opracowanie planu, przygotowanie i organizowanie ochrony granicy państwowej, w czasie
tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej, zgodnie ze swoją
właściwością;
3) planowanie, organizowanie i nadzorowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych, w tym kontroli
operacyjnej, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
4) organizowanie i nadzorowanie prowadzenia postępowań przygotowawczych i postępowań w
sprawach o wykroczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami;
5) nadzorowanie prowadzenia przez placówki i dywizjony rozpoznania terenu i zjawisk mogących mieć
wpływ na wykonywanie zadań należących do właściwości Straży Granicznej, w tym, w celu ochrony
granicy państwowej oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji;
6) zapewnienie gotowości wydziału właściwego do zabezpieczenia działań lub pododdziału do:
a) prowadzenia działań granicznych,
b) wsparcia placówek i dywizjonów oraz właściwych komórek organizacyjnych komendy oddziału w
realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej,
c) zabezpieczenia czynności operacyjno – rozpoznawczych lub dochodzeniowo –śledczych,
d) przeciwdziałania nielegalnej migracji;
7) określenie szczegółowych zadań związanych z realizacją czynności, o których mowa w pkt 6;
8) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej oraz ich
udostępnianie właściwym organom państwowym;
9) organizowanie współdziałania z komendami sąsiednich oddziałów, w tym określenie szczegółowego
podziału zadań w ramach współdziałania pomiędzy sąsiadującymi placówkami i dywizjonami;
10) organizowanie współdziałania z organami ochrony granicy sąsiedniego państwa, w tym określenie
szczegółowego podziału zadań w ramach współdziałania pomiędzy sąsiadującymi placówkami i
dywizjonami a tymi organami, również w związku z organizowaniem ochrony granicy państwowej w
czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
11) organizowanie współdziałania z Policją, strażą pożarną, zarządcami dróg oraz innymi organami, w
związku z przygotowaniem i organizowaniem ochrony granicy państwowej, w czasie tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
12) w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach, organizowanie współdziałania i określenie
szczegółowego podziału zadań pomiędzy placówkami i dywizjonami, a także organizowanie ich
współdziałania z:
a) wydziałem właściwym do zabezpieczenia działań lub pododdziałem,
b) właściwymi miejscowo komendantami Policji,
c) organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego,
d) instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi (w przypadku jeśli współdziałanie jest
konieczne w wykonywaniu ustawowych zadań),
e) pododdziałami i oddziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
f) Żandarmerią Wojskową,
g) innymi służbami i instytucjami współdziałającymi;
13) kontrolowanie sposobu planowania i pełnienia służby granicznej w podległych placówkach i
dywizjonach;
14) kontrolowanie sposobu planowania i prowadzenia działań granicznych przez pododdział lub wydział
właściwy do zabezpieczenia działań;
15) prowadzenie czynności wyjaśniających, w przypadku przekroczenia granicy państwowej wbrew
przepisom przez:
a) nieustaloną grupę osób,
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b) grupę osób, w przypadku, gdy sprawcy zostali ustaleni, a placówka lub dywizjon nie posiadała
informacji, że zdarzenie takie miało miejsce,
c) osobę lub osoby przy użyciu pojazdu, jednostki pływającej lub statku powietrznego,
d) osobę lub osoby przy użyciu groźby, przemocy lub podstępu,
- w celu ustalenia czy komendant placówki lub dywizjonu, dowódca pododdziału lub naczelnik
wydziału właściwego do zabezpieczenia działań planowali, a podlegli im funkcjonariusze pełnili
służbę graniczną lub prowadzili działania graniczne w sposób zgodny z przepisami oraz
wytycznymi do organizacji ochrony granicy państwowej;
16) organizowanie technicznego zabezpieczenia granicy państwowej, zwłaszcza w miejscach
dogodnych do przekroczenia jej pojazdem, poza przejściami granicznymi;
17) organizowanie przekazywania właściwym jednostkom Sił Powietrznych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wykrytych przelotach przez granicę państwową statków
powietrznych i obiektów latających na małych wysokościach.
2. W zakresie określonym w § 5 pkt 2 i 4 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:
1) organizowanie kontroli granicznej w przejściach granicznych oraz sprawowanie nadzoru nad
realizacją zadań w tym zakresie przez komendantów placówek;
2) opracowanie planu, przygotowanie i organizowanie kontroli granicznej w czasie tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej, zgodnie ze swoją właściwością, w oparciu
o obowiązujące przepisy w tym zakresie;
3) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu kontroli granicznej oraz udostępnianie ich
właściwym organom państwowym;
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez komendanta placówki zadań w zakresie gromadzenia i
przetwarzania informacji uzyskanych od przewoźników lotniczych wykonujących loty
międzynarodowe, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, dotyczących pasażerów
znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) sprawowanie nadzoru nad przekazywaniem i przyjmowaniem osób na podstawie umów
międzynarodowych oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania Państwa Członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w
jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz.
UE. L 180 z 29.6.2013, str. 31) oraz koordynowanie w tym zakresie działań placówek i dywizjonów;
6) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego na podstawie odrębnych przepisów,
przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych
i promieniotwórczych, a także zapobieganie zanieczyszczeniu wód granicznych;
7) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego na podstawie odrębnych przepisów,
przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji,
materiałów wybuchowych i ich prekursorów oraz zabytków i materiałów archiwalnych;
8) nadzorowanie wydawania zezwoleń uprawniających do przekraczania granicy państwowej osobom
określonym w umowach międzynarodowych, w tym wiz;
9) organizowanie przeprowadzania kontroli granicznej statków powietrznych w komunikacji
międzynarodowej startujących lub lądujących poza przejściami granicznymi;
10) organizowanie kontroli celnej i dewizowej, zgodnie z upoważnieniem do wykonywania niektórych
zadań organów celnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w
sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań
organów celnych (Dz. U. poz. 306);
11) organizowanie i nadzorowanie prowadzenia przez placówki kontroli osobistych przesyłek
produktów pochodzenia zwierzęcego, naruszających zasady ustanowione w r ozporządzeniu Komisji
(WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek pochodzenia
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zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str.
1, z późn. zm.3));
12) współdziałanie w ustalaniu z właściwymi organami i instytucjami:
a) rejonów kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej oraz na wyznaczonych odcinkach
kolejowych przed granicą państwową,
b) zasięgu terytorialnego lotniczego, drogowego, morskiego i rzecznego przejścia granicznego;
13) organizowanie współdziałania z Policją, strażą pożarną, zarządcami dróg oraz innymi organami, w
związku z przygotowaniem i organizowaniem kontroli granicznej, w czasie wprowadzenia
tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
14) organizowanie współpracy z właściwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz celnymi w
zakresie kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;
15) organizowanie współdziałania z organami ochrony granicy państwa sąsiedniego, w tym określenie
szczegółowego podziału zadań w ramach współdziałania pomiędzy sąsiadującymi placówkami i
dywizjonami a tymi organami, w związku z organizowaniem i przygotowaniem kontroli granicznej,
w czasie wprowadzenia tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej.
3. W zakresie określonym w § 5 pkt 3 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:
1) planowanie i organizowanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego
oraz w środkach transportu komunikacji międzynarodowej;
2) planowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających porządek publiczny w
terytorialnym zasięgu przejść granicznych, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w
strefie nadgranicznej;
3) koordynacja wspólnych działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz oddziały i pododdziały
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w terytorialnym zasięgu działania oddziału w przypadkach
określonych w art. 11b ust. 1 ustawy;
4) koordynacja wspólnych działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową,
w terytorialnym zasięgu działania oddziału w przypadkach określonych w art. 11d ust. 1 ustawy;
5) organizacja działań, o których mowa pkt 3 i 4, wykraczających poza obszar właściwości miejscowej
jednej placówki lub dywizjonu w terytorialnym zasięgu działania oddziału;
6) nadzorowanie specjalistycznych służb ochrony w zakresie wykonywania przez nie zadań w portach
lotniczych, związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i
przesyłek pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
7) występowanie z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego Policji o wykreślenie z listy
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pracownika ochrony lub cofnięcie koncesji
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, na
zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach;
8) wspieranie działań Policji mających na celu przywracanie porządku publicznego, w przypadku jego
zakłócenia, siłami wydziału właściwego do zabezpieczenia działań lub pododdziału;
9) nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym postępowań mandatowych;
10) występowanie w uzasadnionych przypadkach do właściwego wojewody z wnioskami o wydanie
rozporządzenia porządkowego o zakazie wstępu na obszar pasa drogi granicznej lub opiniowanie
projektu takiego rozporządzenia;
11) organizowanie współdziałania z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli ruchu
drogowego oraz czasu pracy kierowców;
12) planowanie, prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia kontroli środków transportu pod względem
ujawniania wwiezionych do Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia odpadów, szkodliwych
substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków odurzających i
substancji psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i ich prekursorów.

3) Zmiana

tekstu wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 135 z 22.5.2013, str. 5.
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4. W zakresie określonym w § 5 pkt 6-8 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:
1) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
3) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;
4) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
stwierdzone w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, 691, 868, 1265, 1579 i 1860)
lub ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769)
stanowiące wykroczenie;
5) zatrzymywanie cudzoziemców, w stosunku do których zachodzą okoliczności uzasadniające ich
zatrzymanie zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawą z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
występowanie do właściwego sądu rejonowego o wydanie postanowienia o umieszczeniu
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców;
6) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków w postaci:
a) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej wskazanego w
postanowieniu,
b) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie niższej niż
dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu,
d) zamieszkania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu do czasu wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
7) występowanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej o skierowanie wniosku do Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców o wpisanie danych cudzoziemca do wykazu osób, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
8) wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, prowadzenie rejestrów oraz organizowanie i
nadzorowanie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
9) wydawanie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz wydawania
decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;
10) wydawania kart pobytu cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt ze
względów humanitarnych oraz wydawanie dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;
11) planowanie, organizowanie i nadzorowanie rozpoznania ukierunkowanego na zapobieganie i
przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
12) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej
migracji oraz ich udostępnianie właściwym organom państwowym.
5. W zakresie określonym w § 5 pkt 9 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie rozpoznania w celu ujawnienia, zapobiegania i
zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad i pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) organizowanie i nadzorowanie wykonywania czynności polegających na przeprowadzaniu wywiadów
środowiskowych, ustaleniu miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a
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także osób, z którymi łączą cudzoziemca więzi o charakterze rodzinnym, oraz na sprawdzeniu lokalu
we wskazanym przez cudzoziemca miejscu pobytu;
3) organizowanie i nadzorowanie gromadzenia danych statystycznych związanych z wjazdem i pobytem
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacji, dotyczących sposobu
działania osób naruszających przepisy w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na potrzeby prowadzenia tzw. „mapy cudzoziemców”.
6. W celu przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa i nieprawidłowości w zakresie wykonywania
zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do zadań komendanta oddziału
należy:
1) współdziałanie z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz udzielanie pełniącym w nim
służbę funkcjonariuszom, niezbędnej pomocy w zakresie wykonywania przez nich zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym Biura;
2) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo naczelnika wydziału zamiejscowego Biura
Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej o ujawnionych przypadkach uzasadniających podejrzenie
popełnienia:
a) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstwa lub wykroczenia, o
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a ustawy,
b) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstwa
określonego w art. 229 Kodeksu karnego, w związku z wykonywaniem czynności służbowych
przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej,
c) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstw
określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych przeciwko
funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych,
d) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstw nie pozostających w
zakresie właściwości Straży Granicznej, co do których skierowano zawiadomienie o przestępstwie
ściganym z urzędu;
3) wyznaczanie funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w porozumieniu z ich
bezpośrednimi przełożonymi, w skład komisji wyjaśniających okoliczności użycia broni przez
funkcjonariuszy;
4) wyznaczanie funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, na
wniosek dyrektora Biura lub właściwego miejscowo naczelnika wydziału zamiejscowego Biura, w
skład komisji wyjaśniającej okoliczności innego zdarzenia, niż wymienione w pkt 3;
5) uzyskiwanie stanowiska właściwego miejscowo naczelnika wydziału Biura Spraw Wewnętrznych
Straży Granicznej, w zakresie wynikającym z regulaminu organizacyjnego Biura.
7. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, oprócz zadań określonych w ust.
1-6 zapewnia podległym placówkom i dywizjonom dostęp do systemu kontrolno - informacyjnego dla
portów polskich (PHICS) oraz sprawuje nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem informacji
uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitoringu Ruchu Statków i Przekazywania
Informacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1412).
§ 8. 1. Komendant placówki:
1) podlega bezpośrednio komendantowi oddziału, wykonuje jego polecenia oraz składa mu meldunki o
wykonaniu zadań własnych i podległych funkcjonariuszy;
2) odpowiada za kontrolę graniczną, ochronę granicy państwowej oraz zapewnienie porządku
publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie właściwości Straży
Granicznej – także w strefie nadgranicznej;
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3) odpowiada za prawidłowe przygotowanie podległych mu funkcjonariuszy oraz posiadanych sił i
środków do ochrony granicy państwowej i kontroli granicznej, w czasie tymczasowego przywrócenia
kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
4) planuje podległych funkcjonariuszy do pełnienia służby granicznej oraz może wyznaczać ich do
pełnienia dyżuru domowego;
5) kontroluje wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie pełnienia służby, w tym
służby granicznej, oraz prowadzenia działań granicznych;
6) odpowiada za przestrzeganie ustalonego obiegu informacji, terminowego składania meldunków o
sytuacji i wydarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania placówki;
7) podejmuje decyzje stosownie do powstających sytuacji oraz nowych zjawisk zaistniałych , w tym
także w terytorialnym zasięgu działania placówki;
8) organizuje działania podejmowane przez Straż Graniczną i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w
terytorialnym zasięgu działania podległej mu placówki zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy;
9) organizuje działania podejmowane przez Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową w terytorialnym
zasięgu działania podległej mu placówki zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy;
10) organizuje, prowadzi oraz wykorzystuje w realizacji zadań analizę ryzyka i zagrożeń;
11) organizuje działania podejmowane przez funkcjonariuszy, o których mowa w art. 126a ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
12) wydaje decyzje, prowadzi rejestry określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
13) prowadzi postępowania administracyjne i wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, a także organizuje i nadzoruje wykonywanie
czynności określonych w tych ustawach;
14) organizuje i zapewnia właściwe funkcjonowanie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla
cudzoziemców;
15) prowadzi postępowania administracyjne, wydaje decyzje oraz organizuje i nadzoruje wykonywanie
zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16) wykonuje postanowienia umów międzynarodowych będących we właściwości Straży Granicznej w
zakresie ustalonym przez komendanta oddziału;
17) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, na zasadach
w nich określonych, w tym zadania związane z wykorzystaniem systemów informacyjnych, w
szczególności Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego;
18) zapewnia ciągłość funkcjonowania systemów łączności, informatyki, optoelektroniki i radiolokacji,
a także gromadzenia, przetwarzania oraz transmisji i kryptograficznej ochrony informacji;
19) realizuje na rzecz Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej prace
związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży
Granicznej;
20) realizuje zadania administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
placówce, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
21) odpowiada za ochronę informacji niejawnych;
22) odpowiada za stan techniczny i utrzymanie w sprawności sprzętu transportowego oraz zapewnia
właściwe uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt techniki specjalnej oraz umundurowanie
zgodnie z normami należności;
23) sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową, utrzymaniem porządku i czystości w
pomieszczeniach służbowych placówki oraz nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, a także
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

– 13 –

Poz. 108

24) koordynuje działania organów, służb i instytucji funkcjonujących w przejściach granicznych w
zakresie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy;
25) ochrania pomieszczenia służbowe placówki oraz urządzenia służące do ochrony granicy państwowej
w zakresie i w sposób określony w odrębnych przepisach;
26) sprawuje nadzór nad prawidłowym rozliczaniem wpłat, w szczególności za nałożone grzywny w
drodze mandatu karnego, wydane wizy oraz nałożone kary w transporcie drogowym;
27) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników
Straży Granicznej, określonych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień;
28) organizuje i zapewnia prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania
zagrożeniom terroryzmem;
29) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań związanych z realizacją czynności zleconych przez
sądy i prokuratury oraz inne właściwe organy państwowe w zakresie, w jakim obowiązek ten został
określony w odrębnych przepisach;
30) przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
2. Komendant placówki realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, w przypadku, gdy podlegli
mu funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej wchodzą w skład zespołu powołanego przez
Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykonywania prac związanych z budową, wdrażaniem i
rozwojem systemów informatycznych Straży Granicznej.
§ 9. 1. W zakresie określonym w § 5 do zadań komendanta placówki w szczególności należy:
1) kierowanie pełnieniem służby granicznej przez podległych funkcjonariuszy, a w szczególności:
a) planowanie i organizowanie służby granicznej na podstawie i w sposób określony w przepisach, w
tym w decyzjach, instrukcjach, wytycznych i zaleceniach, przy wykorzystaniu informacji o sytuacji
w terytorialnym zasięgu działania placówki w celu niedopuszczenia do przekroczenia granicy
państwowej wbrew przepisom,
b) poświadczenia daty i miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej jednego z Państw Członkowskich
stosujących w całości dorobek Schengen, w przypadku określonym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego
kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz.
UE L 77 z 23.3.2016, str. 1, z późn. zm.4)),
c) planowanie, organizowanie i prowadzenie rozpoznania terenu i zjawisk mogących mieć wpływ na
ochronę granicy państwowej oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji,
d) planowanie, organizowanie, realizowanie i nadzorowanie
rozpoznawczych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

czynności

operacyjno –

e) planowanie i organizowanie służby dyżurnej operacyjnej placówki według odrębnych przepisów;
2) dokonywanie, w celu zapewnienia legalności przekroczenia granicy państwowej:
a) kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową, a także dokonywanie kontroli
osobistej tych osób, przeglądanie zawartości ich bagaży, przeszukanie rzeczy i środków transportu,
w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
b) sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej,
kolejowej i wodnej – w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń
zwłaszcza skierowanych przeciwko porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu w komunikacji
międzynarodowej;
3) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych od przewoźników lotniczych wykonujących loty
międzynarodowe, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dotyczących pasażerów
znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Zmiana

testu wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 251 z 16.9.2016 str. 1.
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4) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu
Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, dotyczących statków wchodzących do
polskich portów oraz osób przebywających na ich pokładzie;
5) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym
przejścia granicznego oraz w środkach transportu komunikacji międzynarodowej;
6) prowadzenie kontroli radiometrycznej, chemicznej i pirotechnicznej w celu:
a) zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową bez zezwolenia wymaganego w myśl
odrębnych przepisów: odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i
promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, broni, amunicji,
materiałów wybuchowych i ich prekursorów,
b) zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz porządku publicznego w
zasięgu terytorialnym przejścia granicznego;
7) zapobieganie wjazdowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub wpisanych w Systemie Informacyjnym
Schengen dla celów odmowy wjazdu oraz tych, którzy nie spełniają określonych przepisami
warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen;
8) zapobieganie opuszczaniu kraju przez osobę, wobec której zastosowano jeden ze środków
zapobiegawczych określonych art. 277 Kodeksu postępowania karnego albo której paszport został
unieważniony, zgłoszony jako utracony, jest nieważny, zawiera wady lub jest zniszczony w stopniu
utrudniającym identyfikację osoby;
9) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez podległych funkcjonariuszy zadań
w zakresie:
zatrzymywania osób, postępowania z osobami zatrzymanymi, przestrzegania praw tych osób w
czasie pobytu w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz zapewnienia
warunków w tych pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) zatrzymywanie cudzoziemców, w stosunku do których zachodzą okoliczności uzasadniające ich
zatrzymanie zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawą z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
występowanie do właściwego sądu rejonowego o wydanie postanowienia o umieszczeniu
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców;
11) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 398 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
14) wydawanie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;
15) wydawanie kart pobytu cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt ze
względów humanitarnych oraz wydawanie dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;
16) wydawanie decyzji w przedmiocie nakładania kar administracyjnych na przewoźnika, zgodnie z art.
462 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
17) nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi, postępowaniami w sprawach o wykroczenia, w
tym nad postępowaniami mandatowymi;
18) rozliczanie pobranych za nałożone grzywny w drodze mandatu karnego kwot pieniężnych;
19) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;
20) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
stwierdzone w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące wykroczenie;
21) realizowanie obowiązku doprowadzenia osób do właściwego organu Straży Granicznej, sądu,
prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo wychowawczych, podmiotów leczniczych jak również do granicy państwowej, portu lotniczego albo
portu morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;
22) planowanie, organizowanie i prowadzenie rozpoznania w celu ujawnienia, zapobiegania i
zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
23) organizowanie i nadzorowanie gromadzenia danych statystycznych związanych z wjazdem i
pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacji, dotyczących
sposobu działania osób naruszających przepisy w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby prowadzenia tzw. „mapy cudzoziemców”;
24) doprowadzanie do placówki, sądu lub prokuratury, osób zatrzymanych, podejrzanych o popełnienie
przestępstw oraz osób, których tożsamości nie można ustalić;
25) ujawnianie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym nakładanie grzywien w drodze mandatu
karnego;
26) przekazywanie lub przyjmowanie od organów ochrony granicy innych państw osób i ich rzeczy,
zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych oraz wykonywanie innych zadań
wynikających z tych umów;
27) współdziałanie, w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach oraz przez komendanta
oddziału, z:
a) sąsiednimi placówkami lub dywizjonami,
b) wydziałem właściwym do zabezpieczenia działań lub pododdziałem,
c) właściwymi miejscowo komendantami Policji,
d) organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego,
e) instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi (w przypadku jeśli współdziałanie jest
konieczne w wykonywaniu ustawowych zadań),
f) innymi służbami i instytucjami współdziałającymi;
28) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli granicznej;
29) współdziałanie z organami ochrony granicy państwa sąsiedniego, w szczególności w celu
uzgadniania szczegółowego sposobu realizacji zadań w ochronie wspólnej granicy państwowej i
kontroli granicznej, na zasadach określonych przez komendanta oddziału, jeżeli zawarte
porozumienia lub umowy międzynarodowe przewidują taką możliwość;
30) kontrola celna i dewizowa zgodnie z upoważnieniem do wykonywania niektórych zadań organów
celnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2010 r., w sprawie
upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów
celnych oraz kontrola osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, które naruszają
zasady ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do
wspólnoty osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
136/2004;
31) współpraca z właściwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz celnymi, w tym przekazywanie
informacji koniecznych do sporządzania przez Głównego Lekarza Weterynarii sprawozdania do
Komisji
Europejskiej
dotyczącego
środków
podejmowanych
w
celu
wykonania
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. poz. 1194) oraz
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250 i 1823);
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32) przekazywanie właściwym jednostkom Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
informacji o wykrytych przelotach przez granicę państwa statków powietrznych i obiektów latających
na małych wysokościach;
33) planowanie, organizowanie i nadzorowanie rozpoznania ukierunkowanego na zapobieganie i
przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
34) organizowanie współdziałania z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli
ruchu drogowego oraz czasu pracy kierowców;
35) planowanie, prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia kontroli środków transportu pod kątem
ujawniania wwiezionych do Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia odpadów, szkodliwych
substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków odurzających i
substancji psychotropowych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i ich prekursorów oraz
zabytków.
2. W celu przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa i nieprawidłowości w zakresie wykonywania
zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do zadań komendanta
placówki należy:
1) współdziałanie z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz udzielanie pełniącym w nim
służbę funkcjonariuszom, niezbędnej pomocy w zakresie wykonywania przez nich zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym Biura;
2) niezwłoczne powiadamianie komendanta oddziału oraz właściwego miejscowo naczelnika wydziału
zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej o ujawnionych przypadkach
uzasadniających podejrzenie popełnienia:
a) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstwa lub wykroczenia, o
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a ustawy,
b) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstwa
określonego w art. 229 Kodeksu karnego, w związku z wykonywaniem czynności służbowych
przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej,
c) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstw
określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych przeciwko
funkcjonariuszom podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
d) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstw nie pozostających w
zakresie właściwości Straży Granicznej, co do których skierowano zawiadomienie o przestępstwie
ściganym z urzędu.
§ 10. 1. Do zadań komendanta placówki, której terytorialny zasięg działania jest określony zgodnie z
§ 4 ust. 1 pkt 1, ponadto należy:
1) ochrona znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
2) organizowanie i nadzorowanie przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi w
wypadkach określonych umowami międzynarodowymi;
3) rozpoznawanie stanu zagrożenia porządku publicznego w terytorialnym zasięgu placówki i bieżące
podejmowanie stosownych do sytuacji działań prewencyjnych, a zwłaszcza:
a) patrolowanie określonych miejscowości, rejonów lub miejsc o wzmożonym ruchu osób,
b) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w terytorialnym zasięgu działania;
4) współpraca z osobami przebywającymi w terytorialnym zasięgu działania placówki;
5) stosowanie i wykorzystywanie, zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednich dla danego odcinka granicy
państwowej urządzeń służących do jego ochrony;
6) ujawnianie zanieczyszczeń wód granicznych.
2. Do zadań komendanta placówki, w której w terytorialnym zasięgu działania znajduje się lotnicze
przejście graniczne oraz placówki wymienionej w załączniku nr 2 do zarządzenia, ponadto należy:
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1) nadzorowanie specjalistycznych służb ochrony w zakresie wykonywania przez nie zadań w portach
lotniczych, związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i
przesyłek pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
2) przedstawianie propozycji komendantowi oddziału dotyczących wykreślenia z listy kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej pracownika ochrony lub cofnięcia koncesji przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia na zasadach i warunkach
określonych w obowiązujących przepisach;
3) występowanie, w uzasadnionych przypadkach, do zarządzającego lotniskiem z wnioskiem o
bezzwłoczne uniemożliwienie wykonywania pracy lub czynności zleconych osobom wykonującym
zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych.
3. Do zadań komendantów placówek, których terytorialny zasięg działania przylega do brzegu morza
terytorialnego lub morskich wód wewnętrznych, należy ponadto sprawowanie nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów obowiązujących na morzu terytorialnym lub morskich wodach
wewnętrznych.
§ 11. 1. Komendant dywizjonu:
1) podlega bezpośrednio komendantowi oddziału, wykonuje jego polecenia oraz składa mu meldunki o
wykonaniu zadań własnych i podległych funkcjonariuszy;
2) odpowiada za ochronę granicy państwowej w terytorialnym zasięgu działania dywizjonu;
3) planuje, organizuje i nadzoruje prowadzenie działań granicznych w terytorialnym zasięgu działania
dywizjonu;
4) planuje, organizuje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów
morskich, a także nad przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach,
zgodnie z zakresem określonym przez komendanta oddziału;
5) organizuje wykonywanie przez dowódców jednostek pływających Straży Granicznej kontroli statków
naruszających przepisy obowiązujące na polskich obszarach morskich, a w razie konieczności
organizuje doprowadzanie ich do polskiego portu, w celu przekazania właściwym organom;
6) organizuje działania podejmowane przez Straż Graniczną i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w
terytorialnym zasięgu działania podległego mu dywizjonu w przypadkach określonych w 11b ust. 1 a
ustawy;
7) organizuje działania podejmowane przez Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową w terytorialnym
zasięgu działania podległego mu dywizjonu w przypadkach określonych w art. 11d ust. 1 ustawy;
8) organizuje działania podejmowane przez funkcjonariuszy, o których mowa w art. 126a ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
9) organizuje oraz prowadzi analizę ryzyka i zagrożeń;
10) racjonalnie planuje podległych funkcjonariuszy do pełnienia służby granicznej lub prowadzenia
działań granicznych przy użyciu jednostek pływających Straży Granicznej oraz może wyznaczać ich
do pełnienia dyżuru domowego;
11) odpowiada za przestrzeganie ustalonego obiegu informacji, terminowe składanie meldunków o
sytuacji i wydarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania dywizjonu;
12) realizuje zadania administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
dywizjonie, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
13) odpowiada za ochronę informacji niejawnych;
14) zapewnia ciągłość funkcjonowania systemów łączności, informatyki, optoelektroniki i radiolokacji,
a także gromadzenia, przetwarzania oraz transmisji i kryptograficznej ochrony informacji;
15) realizuje na rzecz Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej prace
związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży
Granicznej;
16) utrzymuje w technicznej sprawności środki transportowe oraz zapewnia właściwe uzbrojenie i
wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt specjalny oraz umundurowanie zgodnie z przysługującymi
normami należności;
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17) wykonuje postanowienia umów międzynarodowych dotyczących granicy państwowej w zakresie
ustalonym przez komendanta oddziału;
18) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej na zasadach
w nich określonych, w tym zadania związane z wykorzystywaniem systemów informacyjnych, w
szczególności Systemu Informacyjnego Schengen;
19) ochrania obiekty i teren komendy dywizjonu w zakresie i w sposób określony w odrębnych
przepisach;
20) sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową, utrzymaniem porządku i czystości w
pomieszczeniach służbowych dywizjonu oraz nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, a także nad
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
21) sprawuje nadzór w zakresie wypłat należności pieniężnych dla podległych funkcjonariuszy i
pracowników Straży Granicznej oraz nad prawidłowym rozliczaniem wpłat, w szczególności za
nałożone grzywny w drodze mandatu karnego;
22) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień określonych dla funkcjonariuszy i
pracowników Straży Granicznej;
23) organizuje i zapewnia prowadzenie czynności w celu rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom
terrorystycznym;
24) przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
2. Komendant dywizjonu realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, w przypadku, gdy
podlegli mu funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej wchodzą w skład zespołu powołanego
przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wykonywania prac związanych z budową,
wdrażaniem i rozwojem systemów informatycznych Straży Granicznej.
§ 12. 1. W zakresie określonym w § 5 pkt 1 i 5 do zadań komendanta dywizjonu w szczególności
należy:
1) kierowanie pełnieniem służby granicznej i prowadzeniem działań granicznych przez podległych
funkcjonariuszy, a w szczególności:
a) planowanie i organizowanie służby granicznej oraz działań granicznych przy użyciu jednostek
pływających Straży Granicznej, na podstawie i w sposób określony w przepisach, w tym w
decyzjach, instrukcjach, wytycznych i zaleceniach, przy wykorzystaniu informacji o sytuacji w
terytorialnym zasięgu działania dywizjonu,
b) rozpoznawanie, w terytorialnym zasięgu działania dywizjonu, zjawisk mogących mieć wpływ na
ochronę granicy państwowej,
c) kontrolowanie pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych,
d) planowanie i organizowanie służby dyżurnego operacyjnego dywizjonu, według odrębnych
przepisów;
2) współdziałanie, w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach oraz przez komendanta oddziału,
z:
a) sąsiednimi placówkami i dywizjonami,
b) wydziałem właściwym do zabezpieczenia działań lub pododdziałem,
c) właściwymi miejscowo komendantami Policji,
d) jednostkami Marynarki Wojennej,
e) oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
f) Żandarmerią Wojskową,
g) organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego,
h) instytucjami państwowymi i organami społecznymi (w przypadku jeśli współdziałanie
konieczne w wykonywaniu ustawowych zadań),

jest
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i) innymi służbami i instytucjami współdziałającymi;
3) współdziałanie z organami ochrony granicy państwa sąsiedniego, zwłaszcza w celu uzgadniania
szczegółowego sposobu realizacji zadań w ochronie wspólnej granicy państwowej, na zasadach
określonych przez komendanta oddziału;
4) przekazywanie właściwym jednostkom Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
informacji o wykrytych przelotach przez granicę państwową statków powietrznych i obiektów
latających na małych wysokościach;
5) sprawowanie nadzoru w zakresie zatrzymywania osób przez podległych funkcjonariuszy,
przestrzegania ustawowych zasad postępowania z osobami zatrzymanymi, podejmowanie w tych
sprawach stosownych decyzji, zgodnie z przepisami prawa;
6) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu
Monitorowania ruchu Statków i Przekazywania informacji dotyczących statków zmierzających do
polskich portów oraz osób przebywających na ich pokładzie.
2. W celu przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa i nieprawidłowości w zakresie wykonywania
zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do zadań komendanta
dywizjonu należy:
1) współdziałanie z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz udzielanie pełniącym w nim
służbę funkcjonariuszom, niezbędnej pomocy w zakresie wykonywania przez nich zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym Biura;
2) niezwłoczne powiadamianie komendanta oddziału oraz właściwego miejscowo naczelnika wydziału
zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej o ujawnionych przypadkach
uzasadniających podejrzenie popełnienia:
a) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstwa lub wykroczenia, o
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a ustawy,
b) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstwa
określonego w art. 229 Kodeksu karnego, w związku z wykonywaniem czynności służbowych
przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej,
c) przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej przestępstw
określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych przeciwko
funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych,
d) przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przestępstw nie pozostających w
zakresie właściwości Straży Granicznej, co do których skierowano zawiadomienie o przestępstwie
ściganym z urzędu.
Rozdział 4
Organizacja komend oddziałów, placówek i dywizjonów
§ 13. 1. W skład komendy oddziału wchodzą: wydziały, Pion Głównego Księgowego i Zespół
Stanowisk Samodzielnych.
2. W skład komendy oddziału mogą wchodzić: samodzielne sekcje, służba zdrowia, zespół audytu
wewnętrznego, strzeżony ośrodek, areszt dla cudzoziemców, ośrodek konferencyjno -szkoleniowy,
orkiestra, stanowiska samodzielne oraz pododdziały.
3. W przypadkach uzasadnionych wymaganiami sprawnego działania komendy, w wydziałach mogą
być tworzone sekcje, zespoły lub referaty.
§ 14. 1. Komendant oddziału kieruje komendą oddziału przy pomocy zastępców komendanta
oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.
2. Zastępcy komendanta oddziału mogą, w imieniu komendanta oddziału, w granicach pisemnego
upoważnienia, wykonywać zadania w zakresie kierowania i nadzoru.
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3. Komendant oddziału może utworzyć nieetatowy pododdział odwodowy. Strukturę organizacyjną,
liczbę i rodzaj stanowisk służbowych oraz cel zorganizowania nieetatowego poddziału odwodowego
określa decyzja komendanta oddziału.
4. Komendant oddziału może powoływać zespoły do wykonywania stałych lub doraźnych zadań
merytorycznych lub opiniotwórczych.
5. Komendant oddziału jako kierownik jednostki budżetowej będący dysponentem środków budżetu
państwa trzeciego stopnia w uzasadnionych przypadkach może pisemnie upoważnić inne osoby do
wykonywania niektórych czynności w zakresie gospodarki finansowej jednostki.
§ 15. 1. Przy komendancie oddziału działa kolegium, jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. W skład kolegium wchodzą: zastępcy komendanta oddziału, główny księgowy, kierownicy
komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz inni funkcjonariusze powołani decyzją komendanta
oddziału.
3. Do udziału w posiedzeniach kolegium zaprasza się, nie będących członkami kolegium,
komendantów placówek i dywizjonów, jeżeli omawiana na posiedzeniu kolegium problematyka dotyczy
podległych im jednostek. W uzasadnionych przypadkach na posiedzeniu kolegium mogą być zapraszane
także inne osoby.
4. Tryb pracy kolegium określa regulamin organizacyjny komendy oddziału.
§ 16. 1. W skład placówki mogą wchodzić grupy, grupy zamiejscowe, strzeżony ośrodek, areszt dla
cudzoziemców, zespoły, punkty, referaty i samodzielne stanowiska służbowe.
2. W skład dywizjonu mogą wchodzić służby, sekcje, zespoły, grupy, referaty, załogi jednostki
pływającej, samodzielne stanowiska służbowe.
3. Komendant placówki lub dywizjonu kieruje bezpośrednio placówką lub dywizjonem przy pomocy
swoich zastępców lub innych podległych funkcjonariuszy pisemnie przez niego upoważnionych.
§ 17. 1. Komendant oddziału przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej wnioski o:
1) utworzenie lub zniesienie placówki albo dywizjonu;
2) utworzenie lub zniesienie grupy zamiejscowej;
3) utworzenie lub zniesienie pododdziału;
4) zmianę terytorialnego zasięgu działania placówki lub dywizjonu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 komendant oddziału przedstawia Komendantowi Głównemu
Straży Granicznej za pośrednictwem:
1) Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, w przypadku
placówek usytuowanych na granicy wewnętrznej lub wewnątrz kraju, które nie realizują zadań w
przejściach granicznych;
2) Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, w przypadku placówek
usytuowanych na granicy zewnętrznej, placówek wewnątrz kraju realizujących zadania w przejściach
granicznych lub dywizjonów.
3. Dyrektor, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, po konsultacjach z właściwymi merytorycznie
kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, przekazuje wniosek, o
którym mowa w ust. 1, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, wraz z załączoną opinią.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić nie później niż 2 miesiące przed planowaną
zmianą. Do wniosku dołącza się:
1) projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego regulamin
organizacyjny komendy oddziału;
2) projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej określającego zasięg terytorialnego
działania placówek oraz dywizjonów;
3) skutki finansowe proponowanych zmian.
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5. W przypadku wystąpienia z wnioskami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 komendant oddziału
dołącza do nich wnioski etatowe o nadanie struktury oraz w razie potrzeby o powołanie lub odwołanie
komendanta placówki lub dywizjonu, które kieruje do Komendanta Głównego Straży Granicznej za
pośrednictwem Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.
§ 18. 1. Komendant oddziału określa w drodze decyzji szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień
dla:
1) zastępców komendanta oddziału;
2) głównego księgowego;
3) komendantów placówek i dywizjonów;
4) kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.
2. Komendanci placówek i dywizjonów, oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy
oddziału, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą wewnętrzny
podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk
służbowych.
3. Wewnętrzny podział zadań placówek, dywizjonów i komórek organizacyjnych, o którym mowa w
ust. 2, zatwierdza komendant oddziału.
4. Przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk
służbowych w placówkach i dywizjonach należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w
odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.
5. Zakresy obowiązków i uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 4 odpowiadają zadaniom określonym
w regulaminach organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19. Wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 20, decyzje komendantów oddziału
oraz wewnętrzne podziały zadań placówek, dywizjonów i komórek organizacyjnych komendy oddziału
oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych,
zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem, do dnia wejścia w życie
odpowiednich regulacji wydanych w tym zakresie na podstawie niniejszego zarządzenia.
§ 20. Traci moc zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu
działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz
organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 29, z późn. zm.5)).
§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej
płk SG Marek ŁAPIŃSKI

5) Zmiany

tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 9, 28, 48, 79 i 85, z
2013 r. poz. 32, 61, 64, 72, 76, 85 i 94, z 2014 r. poz. 76, 91, 108, 113 i 116, z 2015 r. poz. 3, 14, 19, 25, 45, 61,
71 i 85 oraz z 2016 r. poz. 28 i 53.
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Załączniki do zarządzenia nr 119
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 2 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1
Wykaz placówek i dywizjonów Straży Granicznej
oraz ich terytorialny zasięg działania
Tworzy się następujące placówki i dywizjony Straży Granicznej oraz określa ich terytorialny zasięg działania:
1) w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.

Placówki
i dywizjony

Terytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

2
1.

2.

3
placówka Straży
Granicznej
w Braniewie

4
od wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na zachód od znaku granicznego
2417) do zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi
2394-2395); linia rozgraniczenia:
a) z Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: od granicy
państwowej, wschodnim brzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku gminy
Braniewo,
b) z placówką Straży Granicznej w Grzechotkach: zachodnim brzegiem rzeki
Omaza do drogi krajowej nr S 22, dalej drogą S 22 (wyłączona) do mostu na
rzece Banówka i dalej na południe zachodnim brzegiem rzeki Banówka
do granicy gminy Pieniężno, dalej granicą gmin Płoskinia i Pieniężno;

placówka Straży
Granicznej
w Grzechotkach

od zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznego 2394-2395)
do zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami
granicznymi 2357-2358); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w
Górowie Iławeckim zachodnim brzegiem rzeki Stradyk (Korniewka) do styku z
granicą administracyjną gmin Lelkowo i Górowo Iławeckie, dalej granicą gmin
Lelkowo i Górowo Iławeckie oraz gmin Pieniężno i Górowo Iławeckie;

Poza strefą nadgraniczną
5
z powiatu braniewskiego gmina
Wilczęta;

z powiatu lidzbarskiego gminy:
Orneta (g.m-w1)) i Lubomino;

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego
6
drogowe: Gronowo–
Mamonowo,
kolejowe: BraniewoMamonowo;

drogowe: Grzechotki–
Mamonowo II;
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3.

placówka Straży
Granicznej
w Górowie
Iławeckim

od zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami
granicznymi 2357-2358) do znaku granicznego 2307; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Bezledach: wyłączony znak graniczny 2307,
drogą do m.2) Warszkajty (wyłączona) i dalej drogą do skrzyżowania dróg
Warszkajty – Gałajny – Nowa Wieś Iławecka (wyłączone), dalej drogą leśną do
rzeki Elma (wyłączona), następnie wschodnim brzegiem rzeki Elma do granicy
gmin Górowo Iławeckie i Lidzbark Warmiński;

4.

placówka Straży
Granicznej
w Bezledach

5.

placówka Straży
Granicznej
w Sępopolu

6.

placówka Straży
Granicznej
w Barcianach

od znaku granicznego nr 2307 do znaku granicznego nr 2272; linia rozgraniczenia z powiatu bartoszyckiego gmina
z placówką Straży Granicznej w Sępopolu; wyłączony znak graniczny nr 2272,
Bisztynek (g.m-w1)),
dalej granicą gmin Bartoszyce i Sępopol oraz Bartoszyce i Korsze;
z powiatu lidzbarskiego gmina
Kiwity;
od znaku granicznego nr 2272 do znaku granicznego nr 2225 (wyłączony); linia
z powiatu kętrzyńskiego gmina
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Barcianach, dalej granicą gmin
Reszel (g.m-w1));
Sępopol i Barciany oraz gmin Korsze i Barciany, do torowiska Skandawa –
Korsze (wyłączone), dalej torowiskiem do skrzyżowania drogi Korsze – Parys z
torowiskiem (wyłączone), dalej drogą do m.2) Korsze (wyłączona), m.2) Korsze
(wyłączona), dalej wzdłuż torowiska Korsze - Kętrzyn do skrzyżowania torowiska
z drogą Korsze – Warnikajmy, dalej drogą do m.2) Błogoszewo, m. 2) Błogoszewo,
dalej drogą gruntową Błogoszewo - Parys (wyłączona), m.2) Parys (wyłączona),
dalej drogą do m.2) Pomnik (wyłączona), m.2) Pomnik (wyłączona), dalej drogą do
granicy gmin Korsze i Barciany (wyłączona), a następnie granicą gmin Korsze i
Barciany;
od znaku granicznego nr 2225 do wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód z powiatu kętrzyńskiego gmina
od znaku granicznego nr 2176); linia rozgraniczenia z placówką Straży
Kętrzyn, (g.m.3)), Kętrzyn;
Granicznej w Węgorzewie: wschodnim brzegiem rzeki Oświnka do granicy gmin
Srokowo i Węgorzewo, dalej granicą gmin Srokowo i Węgorzewo;

7.

placówka Straży
Granicznej
w Węgorzewie

od wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176) z powiatu giżyckiego gminy:
do znaku granicznego nr 2124; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej Giżycko, Giżycko (g. m.3)), Ryn
w Baniach Mazurskich, wyłączony znak graniczny nr 2124, dalej na południe do (g.m-w1), Miłki;
rzeki Węgorapy, wschodnim brzegiem rzeki Węgorapy i Gołdapy do granicy
gmin Budry i Banie Mazurskie, dalej granicą gmin Budry i Banie Mazurskie oraz
gmin Pozezdrze i Banie Mazurskie;

8.

placówka Straży
Granicznej
w Baniach
Mazurskich

od znaku granicznego nr 2124 do znaku granicznego nr 2083; linia rozgraniczenia z powiatu giżyckiego gminy:
z placówką Straży Granicznej w Gołdapi: wyłączony znak graniczny nr 2083,
Wydminy, Kruklanki;
dalej na południe do m. Bałupiany, m. Kośmidry, m.2) Jabłońskie (wyłączona),
m.2) Wronki Wielkie, m.2) Kowalki, m.2) Blenda;

z powiatu lidzbarskiego gmina
Lidzbark Warmiński i Lidzbark
Warmiński (g.m.3)) ;

drogowe: BezledyBagrationowsk,
kolejowe: Głomno–
Bagrationowsk;

kolejowe: SkandawaŻeleznodorożnyj;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

9.

placówka Straży
Granicznej
w Gołdapi

10.

placówka Straży
Granicznej
w Dubeninkach

11.

placówka Straży
Granicznej
1
w Olsztynie
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od znaku, granicznego nr 2083 do znaku granicznego nr 2031; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej:
a) w Dubeninkach: wyłączony znak graniczny nr 2031, dalej granicą gmin
Gołdap i Dubeninki;
b) w Rutce Tartak: granicą gmin Gołdap i Filipów;
od znaku granicznego nr 2031 do znaku granicznego Wisztyniec; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rutce Tartak: wyłączony znak
graniczny Wisztyniec, dalej granicą gmin Dubeninki i Wiżajny, Dubieninki i
Przerośl oraz Dubeninki i Filipów;

Poz. 108

powiaty: olecki, ełcki;

drogowe: GołdapGusiew;

powiaty: iławski, nowomiejski,
ostródzki, działdowski,
mrągowski, piski, nidzicki,
szczycieński, olsztyński,
Olsztyn (m.p.4));

lotnicze: Mazury;

2) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej:
Terytorialny zasięg działania
L.p.

Placówki
i dywizjony

1
1.

2
placówka Straży
Granicznej
w Rutce Tartak

2.

placówka Straży
Granicznej
w Augustowie

3.

placówka Straży
Granicznej
w Sejnach

Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgraniczną

3
4
4)
od znaku granicznego Wisztyniec do znaku granicznego nr 129; linia rozgraniczenia Suwałki (m.p. ), z powiatu
z placówką Straży Granicznej w Sejnach: wyłączony znak graniczny nr 129, dalej
suwalskiego gminy:
granicą gmin Szypliszki oraz Puńsk i Krasnopol;
Bakałarzewo, Suwałki;
powiaty: kolneński, grajewski,
łomżyński, Łomża (m.p.4)),
z powiatu augustowskiego
gminy: Augustów, Bargłów
Kościelny, z powiatu
suwalskiego gmina Raczki;
od znaku granicznego nr 129 do znaku granicznego Marycha;
linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Płaskiej: wyłączony znak
graniczny Marycha, dalej w linii prostej do punktu wysokościowego 124,4

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego
5
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4.

placówka Straży
Granicznej
w Płaskiej

(wyłączony), dalej drogą leśną biegnącą do m. Stanowisko (ok. 1200 m) do
skrzyżowania z drogą leśną biegnącą z m. Okółek do m. Frącki, dalej w linii prostej
do punktu wysokościowego 118,4 (wyłączony) i dalej granicą gmin Giby i Płaska
w kierunku granicy gmin Płaska i Nowinka;
od znaku granicznego Marycha do znaku granicznego nr 627; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Lipsku: wyłączony znak graniczny nr 627, dalej
granicą gmin Płaska oraz Lipsk i Sztabin;

5.

placówka Straży
Granicznej
w Lipsku

od znaku granicznego nr 627 do znaku granicznego nr 599; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Nowym Dworze: wyłączony znak graniczny nr 599,
dalej granicą gmin Lipsk i Sztabin oraz Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka;

6.

placówka Straży
Granicznej
w Nowym
Dworze

od znaku granicznego nr 599 do znaku granicznego nr 576; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Kuźnicy: wyłączony znak graniczny nr 576, dalej
wyłączona m.2) Wołyńce, wyłączona m.2) Kuścińce, wyłączona m.2) Zajzdra, dalej
granicą gmin Sidra oraz Kuźnica i Sokółka;

z powiatu sokólskiego gmina
Suchowola (g.m-w1));

7.

placówka Straży
Granicznej
w Kuźnicy

od znaku granicznego nr 576 do znaku granicznego nr 541; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Szudziałowie: wyłączony znak graniczny nr 541,
dalej granicą gmin Sokółka oraz Szudziałowo;

z powiatu sokólskiego gmina:
Janów, Korycin,
z powiatu białostockiego gmina
Czarna Białostocka (g.m-w1));

drogowe: Kuźnica
Białostocka-Bruzgi,
kolejowe: Kuźnica
Białostocka-Grodno;

8.

placówka Straży
Granicznej
w Szudziałowie

od znaku granicznego nr 541 do znaku granicznego nr 515; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Krynkach: wyłączony znak graniczny nr 515,
wyłączona m.2) Krynki, m.2) Ostrów Północny, wyłączona m.2) Talkowszczyzna,
dalej drogą m.2) Krynki – m.2) Supraśl;

9.

placówka Straży
Granicznej
w Krynkach

od znaku granicznego nr 515 do znaku granicznego nr 485; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Bobrownikach: wyłączony znak graniczny nr 485,
dalej granicą gmin Krynki i Szudziałowo oraz Gródek;

10.

placówka Straży od znaku granicznego nr 485 do znaku granicznego nr 457; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Michałowie: wyłączony znak graniczny nr 457,
w Bobrownikach dalej granicą gmin Gródek oraz Michałowo;

Białystok(m. p.4)), powiaty:
moniecki, wysokomazowiecki,
zambrowski, z powiatu
białostockiego gminy: Choroszcz
(g.m-w1)), Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Łapy

drogowe: BobrownikiBierestowica,
kolejowe: Zubki
Białostockie–
Bierestowica;

z powiatu augustowskiego gmina rzeczne: Rudawka–
Nowinka;
Lesnaja;
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(g.m-w ), Poświętne, Supraśl
(g.m-w1)), Suraż (g.m-w1)),
Turośń Kościelna, Tykocin (g.mw1)), Wasilków (g.m-w1)),
Zawady;
z powiatu białostockiego gmina
Zabłudów (g.m-w1));
1)

11.

placówka Straży od znaku granicznego nr 457 do znaku granicznego nr 423; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Narewce: wyłączony znak graniczny nr 423,
w Michałowie
wyłączony tor kolejowy, dalej granicą gmin Michałowo oraz Narewka;

12.

placówka Straży
Granicznej
w Narewce

od znaku granicznego nr 423 do znaku granicznego nr 384; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Białowieży: wyłączony znak graniczny nr 384, dalej
granicą gmin Narewka oraz Białowieża i Hajnówka;

13.

placówka Straży
Granicznej
w Białowieży

14.

placówka Straży
Granicznej
w Dubiczach
Cerkiewnych

od znaku granicznego nr 384 do znaku granicznego 338; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych: wyłączony znak graniczny
338, dalej ciekiem wodnym Leśna i Chwiszczej (wyłączony) do punktu
wysokościowego 154,5 (wyłączony), dalej w linii prostej do punktu
wysokościowego 159,4 (wyłączony), dalej drogą z m.2) Bokówka do skrzyżowania
dróg Bokówka – Hajnówka z Hajnówka-Dubicze Cerkiewne (wyłączone) ,dalej
drogą w kierunku m.2) Dubicze Cerkiewne do pkt 157,5 (wyłączony), dalej granicą
gmin Hajnówka i Czyże oraz Dubicze Cerkiewne i Orla;
od znaku granicznego nr 338 do znaku granicznego 303; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Czeremsze: wyłączony znak graniczny 303, dalej
granicą gmin Dubicze Cerkiewne i Orla oraz Kleszczele i Boćki;

15.

placówka Straży
Granicznej
w Czeremsze

od znaku granicznego nr 303 do znaku granicznego nr 264; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Mielniku: wyłączony znak graniczny nr 264, dalej
granicą gmin Czeremcha i Milejczyce oraz Nurzec - Stacja;

16.

placówka Straży
Granicznej
w Mielniku

od znaku granicznego nr 264 do znaku granicznego nr 224; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: wyłączony znak graniczny nr
224, dalej granicą gmin Mielnik oraz Konstantynów i Sarnaki;

z powiatu hajnowskiego gmina
Narew;

kolejowe:
Siemianówka–Swisłocz;
drogowe: Białowieża–
Piererow;

z powiatu bielskiego gminy:
Bielsk Podlaski, Brańsk, Rudka,
Wyszki;

kolejowe: Czeremcha–
Wysokolitowsk,
drogowe: Połowce–
Pieszczatka;
z powiatu siemiatyckiego gminy:
Siemiatycze, Dziadkowice,
Grodzisk, Drohiczyn (g.m-w1)),
Perlejewo;
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3) w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej:
Terytorialny zasięg działania
L.p.

Placówki
i dywizjony

1
1.

2
placówka Straży
Granicznej
w Janowie
Podlaskim

2.

placówka Straży
Granicznej
w Bohukałach

3.

placówka Straży
Granicznej
w Terespolu

4.

placówka Straży
Granicznej
w Kodniu

Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgraniczną

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego

3
od znaku granicznego nr 224 do znaku granicznego nr 191; z powiatu łosickiego
gminy Stara Kornica i Sarnaki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej
w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 191, dalej granicą gmin Janów
Podlaski i Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej
Podlaskiej: granicą gmin Janów Podlaski Biała Podlaska, Janów Podlaski i Leśna
Podlaska, Konstantynów i Leśna Podlaska, Stara Kornica i Leśna Podlaska, Stara
Kornica i Huszlew, Stara Kornica i Łosice, Stara Kornica i Platerów, Sarnaki
i Platerów;
od znaku granicznego nr 191 do znaku granicznego nr 163; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Terespolu: włączony znak graniczny nr 163 do
ujścia rzeki Krzna, dalej rzeką Krzna do drogi wojewódzkiej nr 698, wyłączona
m.2) Neple, wyłączona m.2) Kuzawka, wyłączona m.2) Koroszczyn Kolonia,
wyłączona m.2) Dobryń Duży, wyłączona m.2) Kopelówka, m.2) Kijowiec,
wyłączona m.2) Dobryń Mały, wyłączona m.2) Lachówka Mała, m.2) Horbów,
wyłączona m.2) Horbów Kolonia, do granicy gminy Biała Podlaska; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin
Zalesie i Biała Podlaska, Rokitno i Biała Podlaska;
od ujścia rzeki Krzna w rejonie znaku granicznego nr 163 do znaku granicznego nr
123; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłączony znak
graniczny nr 123 granicą gmin Terespol i Kodeń, Terespol i Piszczac, Zalesie
i Piszczac; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej:
granicą gmin Zalesie i Biała Podlaska;

4

5

od znaku granicznego nr 123 do znaku granicznego nr 089; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 089,
wyłączona m.2) Zalewsze, wyłączona m.2) Zabłocie, m.2) Olszanki, dalej granicą
gmin Piszczac i Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w
Białej Podlaskiej: granicą gmin Piszczac i Łomazy, Piszczac i Biała Podlaska;

drogowe: Terespol–
Brześć,
drogowe: Kukuryki–
Kozłowiczy,
kolejowe:Terespol –
Brześć;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

5.

placówka Straży
Granicznej
w Sławatyczach

6.

placówka Straży
Granicznej
w Dołhobrodach

7.

placówka Straży
Granicznej
we Włodawie

8.

placówka Straży
Granicznej
w Zbereżu

9.

placówka Straży
Granicznej
w Woli Uhruskiej

10.

placówka Straży
Granicznej
w Dorohusku
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od znaku granicznego nr 089 do znaku granicznego nr 054; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny nr 054,
m.2) Kuzawka, m.2) Janówka, wyłączona m.2) Wygnanka, wyłączona m.2)
Sosnówka, wyłączona m.2) Pieńki; linia rozgraniczenia z placówką Straży
Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka i Wisznice, Sosnówka i
Łomazy, Tuczna i Łomazy;
od znaku granicznego nr 054 do znaku granicznego nr 025; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny nr 025, m.2)
Kol. Różanka, wyłączona m.2) Korolówka, wyłączona m. PGR Korolówka,
wyłączona m.2) Żuków, włączona m.2) Konstantyn, dalej granicą gmin Włodawa
i Hanna, Hanna – Wyryki, Sosnówka – Wyryki, linia rozgraniczenia z placówką
Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka i Podedwórze,
Sosnówka i Wisznice;
od znaku granicznego nr 025 do trójstyku RP, RB, U, linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony trójstyk RP, RB, U,
skrzyżowanie drogi Sobibór – Włodawa z linią kolejową, m.2) Tarasiuki,
skrzyżowanie dróg Włodawa – Chełm – Tarasiuki, dalej granicą gmin Włodawa
i Hańsk, Wyryki i Hańsk; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w
Lublinie: granicą gmin Wyryki i Stary Brus; linia rozgraniczenia z placówką Straży
Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin: Wyryki i Dębowa Kłoda, Wyryki
i Podedwórze;
od trójstyku RP, RB, U do znaku granicznego nr 1041; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr
1041, punkt triangulacyjny 172,5, m. Stulno, linią kolejową Chełm – Włodawa,
dalej granicą gmin Włodawa i Wola Uhruska, Hańsk i Wola Uhruska, Hańsk i
Sawin, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin
Hańsk i Wierzbica, Hańsk i Urszulin, Hańsk i Stary Brus;
od znaku granicznego nr 1041 do znaku granicznego nr 1010; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Dorohusku: wyłączony znak graniczny nr 1010,
dalej drogą Świerże – Rudka, granicą gmin Ruda Huta i Dorohusk, Ruda Huta
i Chełm, Sawin i Chełm, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej
w Lublinie: granicą gmin Sawin i Wierzbica;
od znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966,
dalej granicą gmin Dorohusk i Dubienka, Dorohusk i Żmudź, Kamień i Żmudź;
linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin:
Kamień i Leśniowice, Chełm i Leśniowice, Chełm i Siennica Różana, granicą gmin
Chełm i Rejowiec, Chełm i Siedliszcze, Chełm i Wierzbica;
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drogowe: Sławatycze–
Domaczewo;

drogowe: DorohuskJagodzin,
kolejowe: Dorohusk–
Jagodzin;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

11.

placówka Straży
Granicznej
w Skryhiczynie

12.

placówka Straży
Granicznej
w Horodle

13.

placówka Straży
Granicznej
w Hrubieszowie

14.

placówka Straży
Granicznej
w Kryłowie

15.

placówka Straży
Granicznej w
Dołhobyczowie

16.

placówka Straży
Granicznej
w Chłopiatynie
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od znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931,
wyłączona m.2) Matcze, wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Białopole
i Horodło, Białopole i Hrubieszów, Białopole i Uchanie; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Białopole i Wojsławice,
Żmudź i Wojsławice, Żmudź i Leśniowice;
od znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882,
m.2) Łukaszówka, wyłączona m.2) Husynne, wyłączona m.2) Moroczyn, wyłączona
m.2) Dziekanów, m.2) Moniatycze, m.2) Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów
i Trzeszczany, Uchanie i Trzeszczany; linia rozgraniczenia z placówką Straży
Granicznej w Lublinie: granicą gmin Uchanie i Grabowiec, Uchanie i Wojsławice;
od znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853,
m.2) Wołynka, wyłączona m.2) Cichobórz, m.2) Mieniany, wyłączona m.2)
Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów i Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej
Hrubieszów – Zamość do granicy gminy Werbkowice i Miączyn; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin
Werbkowice i Miączyn, Trzeszczany i Miączyn, Trzeszczany i Grabowiec;
od znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820,
m.2) Gołębie, granicą gmin Mircze i Dołhobyczów, m.2) Smoligów, m.2) Łasków,
m.2) Marysin, m.2) Borsuk, m.2) Miętkie, Bagno Świtulichna, m.2) Lipowiec; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze
i Tyszowce, Werbkowice i Miączyn;
od znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766,
dalej wyłączona m.2) Liwcze, m. 2) Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów
i Telatyn, Mircze i Telatyn, Mircze i Łaszczów; linia rozgraniczenia z placówką
Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze – Tyszowce;
od znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej: wyłączony znak graniczny nr
700, dalej m.2) Korczmin, wyłączona m. PGR Korczmin, PGR Krzewica, m.2)
Rzeplin, kol. Rzeplin, wyłączona m.2) Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn i
Ulhówek, Telatyn i Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gminy Tyszowce; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Łaszczów
i Tyszowce;
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kolejowe: Hrubieszów–
Włodzimierz Wołyński,
drogowe: Zosin–Ustiług;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

17.

placówka Straży
Granicznej
w Lubyczy
Królewskiej

18.

placówka Straży
Granicznej
w Hrebennem

19.

placówka Straży
Granicznej
w Lublinie
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od znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej
południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala,
następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych, dalej wzdłuż wschodniej
grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m.2) Kornie i m.2)
Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie – Machnów Stary w
kierunku zachodnim do punktu wysokościowego 230,1, dalej drogą polną w
kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m.2) Teniatyska
(punkt wysokościowy 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych), dalej drogą
leśną w kierunku południowo - zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak
kolejowy Hrebenne – Lubycza Królewska do drogi krajowej nr 17, dalej drogą
krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej drogą Lubycza Królewska – Ruda
Żurawiecka – Żurawce – Korhynie do m.2) Korhynie a następnie do punktu
wysokościowego 296,7 za m.2) Korhynie, dalej do m.2) Kol. Korhynie i dalej drogą
gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca – Tomaszów Lubelski,
zachodnią ścianą lasu za m.2) Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0, dalej
do granicy gmin Jarczów i Tomaszów Lubelski pomiędzy miejscowościami
Klekacz i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Jarczów i
Rachanie, Łaszczów i Rachanie, Łaszczów i Tyszowce;
od znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju: wyłączony znak graniczny nr
638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska i Horyniec - Zdrój, Lubycza
Królewska i Narol, Bełżec i Narol, Tomaszów Lubelski i Narol; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Tomaszów
Lubelski i Susiec, Tomaszów Lubelski i Krasnobród, Tomaszów Lubelski
i Tarnawatka, Tomaszów Lubelski i Rachanie;
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drogowe: Hrebenne–
Rawa Ruska,
kolejowe: Hrebenne–
Rawa Ruska;

Lublin (m. p.4)), powiaty:
lotnicze: Świdnik
lubelski, lubartowski,
k/Lublina;
kraśnicki, opolski, puławski,
rycki, świdnicki, łęczyński,
z powiatu parczewskiego
gmina Sosnowica, z powiatu
włodawskiego gminy:
Urszulin, Stary Brus,
z powiatu chełmskiego
gminy: Wierzbica, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny,
Siedliszcze, Zamość (m. p.4)),
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placówka Straży
Granicznej
w Białej
Podlaskiej

20.
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Biała Podlaska(m.p.4)), gmina Biała Podlaska, gmina Leśna Podlaska; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: granicą gmin
Biała Podlaska i Janów Podlaski, Leśna Podlaska i Konstantynów, Leśna Podlaska
i Stara Kornica, Huszlew i Stara Kornica, Łosice i Stara Kornica, Platerów i Stara
Kornica, Platerów i Sarnaki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej
w Bohukałach: granicą gmin Biała Podlaska i Zalesie, Biała Podlaska i Rokitno;
linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin
Biała Podlaska i Zalesie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej
w Kodniu: granicą gmin Łomazy i Piszczac, Biała Podlaska i Piszczac; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: granicą gmin
Wisznice i Sosnówka , Łomazy i Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży
Granicznej w Dołhobrodach: granicą gmin Podedwórze i Sosnówka, Wisznice
i Sosnówka; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie:
granicą gmin Dębowa Kłoda i Wyryki, Podedwórze i Wyryki;
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powiat zamojski, powiat
biłgorajski, powiat janowski,
powiat krasnostawski,
z powiatu tomaszowskiego
gminy: Susiec, Tarnawatka,
Rachanie, Krynice, Tyszowce,
(g.m-w1)), z powiatu
chełmskiego gminy:
Wojsławice, Leśniowice;
powiaty: radzyński, łukowski,
z powiatu łosickiego gminy:
Huszlew, Olszanka, Łosice
(g.m-w1)), Platerów, z powiatu
bialskiego gminy: Wisznice,
Rossosz, Łomazy, Drelów,
Międzyrzec Podlaski,
z powiatu parczewskiego
gminy: Podedwórze, Dębowa
Kłoda, Parczew (g.m-w1)),
Siemień, Milanów, Jabłoń;

4) w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej:
Terytorialny zasięg działania
L.p.

Placówki
i dywizjony
Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

1
1.

2
placówka Straży
Granicznej
w HoryńcuZdroju

3
od znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 599; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Lubaczowie: wyłączony znak graniczny nr 599,
dalej granicą gmin Horyniec-Zdrój i Lubaczów oraz Horyniec - Zdrój i Cieszanów
oraz Narol i Cieszanów;

Poza strefą nadgraniczną
4

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego
5
kolejowe: Werchrata–
Rawa Ruska;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

placówka Straży
Granicznej
w Lubaczowie
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od znaku granicznego nr 599 do znaku granicznego nr 569; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Korczowej: wyłączony znak graniczny nr 569,
m.2) Tarnawskie, wyłączona m.2) Czerniawka, styk gmin Oleszyce, Laszki, Wielkie
Oczy, dalej granicą gmin Oleszyce i Laszki;
placówka Straży od znaku granicznego nr 569 do znaku granicznego nr 533; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Medyce: wyłączony znak graniczny nr 533, rzeką
w Korczowej
Wisznia do granicy gminy Radymno, dalej granicą gmin Radymno i Stubno oraz
Radymno i Orły;
placówka Straży od znaku granicznego nr 533 do znaku granicznego nr 496; linia rozgraniczenia z
Granicznej w
placówką Straży Granicznej w Hermanowicach: wyłączony znak graniczny nr 496,
Medyce
włączona m.2) Jaksmanice i Krówniki, dalej rzeką Wiar, od mostu na drodze
krajowej nr 28 w m.2) Przemyśl – ulicami: Lwowską, Mickiewicza, Jagiellońską do
mostu na rzece San, rzeką San do m.2) Wapowce, dalej granicą gmin Przemyśl
i Krasiczyn;
placówka Straży od znaku granicznego nr 496 do znaku granicznego nr 475; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Huwnikach: wyłączony znak graniczny nr 475,
w
włączona m.2) Kłokowice i Aksmanice, wyłączona m.2) Gaje i Berendowice, punkt
Hermanowicach triangulacyjny 496,3 (góra Szybenica), w linii prostej w kierunku zachodnim do
granicy gmin Krasiczyn i Fredropol, dalej granicą gmin Krasiczyn i Fredropol oraz
Krasiczyn i Bircza;
placówka Straży od znaku granicznego nr 475 do znaku granicznego nr 446; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Wojtkowej: wyłączony znak graniczny nr 446, dalej
w Huwnikach
granicą gmin Fredropol i Ustrzyki Dolne oraz Bircza i Ustrzyki Dolne;
placówka Straży od znaku granicznego nr 446 do znaku granicznego nr 414; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w Krościenku: wyłączony znak graniczny nr 414,
w Wojtkowej
wyłączona góra Bukowina, góra Magura, punkt triangulacyjny 647,9;
placówka Straży od znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z
Granicznej w
placówką Straży Granicznej w:
Krościenku
a) Czarnej Górnej: wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki
Dolne i Czarna Górna,
b) Wetlinie: od styku gmin Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Solina, granicą gmin
Ustrzyki Dolne i Solina oraz Olszanica i Solina;
placówka Straży od znaku granicznego nr 376 do znaku granicznego 351; linia rozgraniczenia z
Granicznej
placówką Straży Granicznej w:
w Czarnej Górnej a) Stuposianach – wyłączony znak graniczny 351, góra Trohaniec, góra Hulskie,
dalej granicą gmin Czarna Górna i Lutowiska,
b) Wetlinie - granicą gmin Czarna Górna i Cisna oraz Czarna Górna i Solina;
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z powiatu lubaczowskiego
gmina Stary Dzików,
z powiatu jarosławskiego
gmina Wiązownica;
z powiatu jarosławskiego
gminy: Jarosław, Pawłosiów,
Chłopice,

drogowe: Budomierz–
Hruszew;

z powiatu jarosławskiego
gminy: Rokietnica, Pruchnik
(g.m-w1)), Roźwienica;

drogowe: MedykaSzeginie,
kolejowe: PrzemyślMościska;

drogowe: Korczowa–
Krakowiec;

z powiatu przemyskiego gminy:
Krzywcza i Dubiecko;

kolejowe: Krościenko–
Chyrów,
drogowe: Krościenko–
Smolnica;
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10.

placówka Straży
Granicznej
w Stuposianach

11.

placówka Straży
Granicznej
w Ustrzykach
Górnych

12.

placówka Straży
Granicznej
w Wetlinie

od znaku granicznego nr 15 do znaku granicznego nr I/51; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Sanoku: wyłączony znak graniczny nr I/51 dalej
granicą gmin Cisna i Komańcza, Baligród i Komańcza oraz Baligród i Zagórz;

13.

placówka Straży
Granicznej
w Sanoku

od znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/202; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Tarnowie: wyłączony znak graniczny I/202, dalej
granicą gmin Krempna i Sękowa;

14.

placówka Straży
Granicznej
w RzeszowieJasionce
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od znaku granicznego nr 351 do znaku granicznego 222; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w:
a) Ustrzykach Górnych: wyłączony znak graniczny 222, punkt traingulacyjny
888,9, góra Grandysowa, góra Widełki, góra Jawornik, wyłączona góra
Smerek,
b) Wetlinie: granicą gmin Lutowiska i Cisna;
od znaku granicznego 222 do znaku granicznego nr 15; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Wetlinie: wyłączony znak graniczny nr 15,
wyłączona góra Wielka Rawka, dalej szlakiem turystycznym, wyłączona góra Mała
Rawka, dalej szlakiem turystycznym w kierunku północno-zachodnim do Przełęczy
Wyżnej (Przełęcz nad Brzegami Górnymi), dalej granicą gmin Lutowiska i Cisna
do góry Smerek (z wyłączeniem góry);

powiaty: brzozowski, jasielski,
strzyżowski, krośnieński,
Krosno (m.p4).), z powiatu
dębickiego gminy: Brzostek
(g.m-w1)) i Jodłowa, z powiatu
leskiego gmina Lesko (g.mw1)), z powiatu rzeszowskiego
gminy: Dynów (g.m.3)),
Dynów, Błażowa (g.m-w1)),
z powiatu sanockiego gminy:
Sanok, Tyrawa Wołoska,
Zarszyn, Besko;
powiaty: przeworski, łańcucki, lotnicze: Rzeszówleżajski, ropczycko –
Jasionka
sędziszowski, mielecki,
lotnicze: Mielec;
kolbuszowski, niżański,
stalowowolski, tarnobrzeski,
Tarnobrzeg (m.p.4)), Rzeszów
(m.p.4)), z powiatu dębickiego
gminy: Czarna, Dębica, Dębica
(g.m.3)), Pilzno (g.m-w1)),
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Żyraków, z powiatu
rzeszowskiego gminy:
Boguchwała (g.m-w1)),
Chmielnik, Głogów Małopolski
(g.m-w1)), Hyżne, Kamień,
Krasne, Lubenia, Sokołów
Małopolski (g.m-w1)), Świlcza,
Trzebownisko, Tyczyn (g.mw1));
5) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej:
Terytorialny zasięg działania
L.p.

Placówki
i dywizjony
Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

1
1.

2.

2
placówka Straży
Granicznej
w Tarnowie

3
od znaku granicznego nr I/202 do znaku granicznego II/66; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Zakopanem: wyłączony znak graniczny nr II/66,
dalej granicą gmin Piwniczna Zdrój i Szczawnica, Rytro i Szczawnica, Stary Sącz
i Szczawnica, Łącko i Szczawnica, Łącko i Krościenko n/Dunajcem oraz Łącko i
Ochotnica Dolna;

placówka Straży
Granicznej
w Zakopanem

od znaku granicznego II/66 do znaku granicznego III/90; linia rozgraniczenia z
placówką Straży Granicznej w Bielsku-Białej: wyłączony znak graniczny III/90,
dalej granicą gmin Zawoja i Jeleśnia, Zawoja i Koszarawa, Stryszawa i Koszarawa
oraz Stryszawa i Jeleśnia;

Poza strefą nadgraniczną

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego

4
powiaty: dąbrowski, bocheński,
brzeski, tarnowski, Nowy Sącz
(m.p.4)), Tarnów (m.p.4)),
z powiatu gorlickiego gminy:
Lipinki, Gorlice, Łużna,
Bobowa (g.m-w1)),
Moszczenica, Biecz (g.m-w1)),
Gorlice, z powiatu
nowosądeckiego gminy:
Podegrodzie, Chełmiec,
Łososina Dolna, Gródek
n/Dunajcem, Korzenna,
Kamionka Wielka;
powiaty: myślenicki,
limanowski, z powiatu
nowotarskiego gmina RabkaZdrój (g.m-w1)), z powiatu
suskiego gminy: Jordanów
(g.m.3)), Jordanów, Budzów,

5
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Zembrzyce, Sucha Beskidzka
(g.m.3));
powiaty: oświęcimski,
wadowicki, krakowski,
miechowski, proszowicki,
olkuski, chrzanowski, wielicki,
Kraków (m.p.4));

placówka Straży
Granicznej
w KrakowieBalicach

3.

Poz. 108

lotnicze:
Kraków-Balice;

6) w Śląskim Oddziale Straży Granicznej:
Terytorialny zasięg działania
L.p
.

Placówki
i dywizjony
Obszar strefy nadgranicznej
(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgraniczną

Rodzaj i nazwa
przejścia granicznego

4
z powiatu żywieckiego gminy:
Łodygowice, Łękawica,
Ślemień, Gilowice,
Czernichów, Żywiec (g.m.3)),
z powiatu cieszyńskiego gmina
Chybie, z powiatu bielskiego
gminy: Buczkowice,
Wilkowice, Porąbka, Kozy,
Wilamowice (g.m-w1)),
Bestwina, CzechowiceDziedzice (g.m-w1)), Jasienica,
Jaworze, z powiatu
pszczyńskiego gminy: Suszec,
Goczałkowice-Zdrój, Kobiór,
Miedźna, Pszczyna (g.m-w1)),
Bielsko Biała (m.p.4));
z powiatu raciborskiego
gminy: Kuźnia Raciborska
(g.m-w1)), Nędza, Kornowac,
z powiatu wodzisławskiego
gminy: Marklowice, Pszów

5

1
1.

2
placówka Straży
Granicznej
w Bielsku-Białej

3
od znaku granicznego nr III/90 do znaku granicznego I/148a; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wyłączony znak graniczny
I/148a, dalej granicą gmin Jastrzębie Zdrój i Godów, Jastrzębie Zdrój i Mszana,
Jastrzębie Zdrój i Świerklany oraz Żory i Świerklany;

2.

placówka Straży
Granicznej
w Rudzie Śląskiej

od znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/45/6; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Opolu: wyłączony znak graniczny
nr II/45/6, dalej granicą gmin: Pietrowice Wielkie i Kietrz, Pietrowice Wielkie i
Baborów, Rudnik i Baborów oraz Rudnik i Polska Cerekiew;
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3)

3.

placówka Straży
Granicznej
w Opolu

4.

placówka Straży
Granicznej
w KatowicachPyrzowicach

od znaku granicznego nr II/45/6 do znaku granicznego nr II/200; linia
rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kłodzku : wyłączony znak
graniczny nr II/200, dalej granicą gmin: Paczków i Złoty Stok, Paczków
i Kamieniec Ząbkowicki, Paczków i Ziębice oraz Otmuchów i Ziębice;

3)

(g.m. ), Radlin (g.m. ),
Rydułtowy (g.m.3)), powiaty:
gliwicki, bieruńsko-lędziński,
mikołowski, rybnicki,
Rybnik (m.p.4)), Gliwice,
(m.p.4)), Chorzów (m.p.4)),
Bytom (m.p.4)), Jaworzno
(m.p.4)), Katowice (m.p.4))
Mysłowice (m.p.4)), Piekary
Śląskie (m.p.4)), Ruda Śląska
(m.p.4)), Zabrze (m.p.4)), Tychy
(m.p.4)), Sosnowiec (m.p.4)),
Świętochłowice (m.p.4)),
Siemianowice Śląskie (m.p.4));
powiaty: brzeski,
namysłowski, kluczborski,
oleski, opolski, strzelecki,
Opole (m.p.4)), z powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego
gminy: Kędzierzyn-Koźle
(g.m.3)), Bierawa, Cisek,
Reńska Wieś, z powiatu
krapkowickiego gminy:
Gogolin (g.m.3)),
Zdzieszowice (g.m.3)),
z powiatu nyskiego gminy:
Kamiennik, Łambinowice,
Pakosławice, Skoroszyce;
powiaty: będziński,
lotnicze: Katowicelubliniecki, myszkowski,
Pyrzowice;
tarnogórski, kłobucki,
częstochowski, zawierciański,
Częstochowa (m.p.4)),
Dąbrowa Górnicza (m.p.4));
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7) w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:

Lp.

Placówki
i dywizjony

Terytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgraniczną

1
1.

2
placówka Straży
Granicznej
w Kłodzku

3
od znaku granicznego nr II/200 do znaku granicznego III/204/3,
linią rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Jeleniej Gorze: wyłączony
znak graniczny nr III/204/3, dalej granicą gmin Nowa Ruda i Głuszyca, Nowa
Ruda i Walim oraz Pieszyce i Walim;

4
powiaty: strzeliński, oławski,
z powiatu ząbkowickiego
gminy: Ciepłowody,
Ząbkowice Śląskie (g.m-w1)),
z powiatu dzierżoniowskiego
gminy: Dzierżoniów, Niemcza
(g.m-w1)), Łagiewniki, Piława
Górna (g.m.3));

2.

placówka Straży
Granicznej
w Jeleniej Górze

od znaku granicznego nr III/204/3 do znaku granicznego nr IV/58;
linia rozgraniczenia z placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu: wyłączony znak
graniczny nr IV/58, dalej granicą gmin: Szklarska Poręba i Mirsk oraz Stara
Kamienica i Mirsk;

3.

placówka Straży
Granicznej
w Zgorzelcu

od znaku granicznego nr IV/58 do znaku granicznego nr 185; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Tuplicach: wyłączony znak graniczny nr 185,
dalej granica gmin Pieńsk i Przewóz ,Węgliniec i Przewóz oraz Węgliniec i
Gozdnica;

4.

placówka Straży
Granicznej
w Tuplicach

od znaku granicznego nr 185 do znaku granicznego nr 364; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście: wyłączony znak
graniczny nr 364, granicą gmin Brody i Gubin, Lubusko i Gubin oraz Lubsko
i Bobrowice;

powiaty: jaworski, świdnicki,
złotoryjski, z powiatu
wałbrzyskiego gminy: Stare
Bogaczowice, Szczawno–
Zdrój (g.m.3)), z powiatu
kamiennogórskiego gmina:
Marciszów, z powiatu
jeleniogórskiego gminy: Jeżów
Sudecki, Janowice Wielkie;
z powiatu bolesławieckiego
gminy: Bolesławiec,
Gromadka, Osiecznica, Warta
Bolesławiecka, z powiatu
lwóweckiego gminy: Wleń
(g.m-w1)), Lubomierz (g.mw1)), Lwówek Śląski (g.mw1));
z powiatu żagańskiego gminy:
Brzeźnica, Iłowa (g.m-w1)),
Małomice (g.m-w1)),
Niegosławice, Szprotawa

Rodzaj i nazwa przejścia
granicznego
5

lotnicze: Jelenia Góra;

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

– 38 –

Poz. 108

(g.m-w ), Żagań (g.m. ),
Żagań, z powiatu żarskiego
gmina: Jasień (g.m-w1)),
z powiatu zielonogórskiego
gmina: Nowogród Bobrzański
(g.m-w1));
powiaty: nowosolski,
wschowski, wolsztyński,
z powiatu zielonogórskiego
gminy: Babimost (g.m-w1)),
Bojadła, Czerwieńsk (g.mw1)), Kargowa (g.m-w1)) ,
Sulechów (g.m-w1)), Świdnica,
Trzebiechów, Zabór, Zielona
Góra, z powiatu
krośnieńskiego: gminy Dąbie,
Bytnica;
powiat świebodziński,
z powiatu międzyrzeckiego
gmina: Trzciel (g.m-w1)),
z powiatu sulęcińskiego
gmina Torzym (g.m-w1));
1)

5.

placówka Straży
Granicznej
w Zielonej Górze
- Babimoście

od znaku granicznego nr 364 do znaku granicznego nr 432; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Świecku: włączony znak graniczny nr 432, dalej
granicą gmin Gubin i Cybinka , Maszewo i Cybinka oraz Maszewo i Torzym;

6.

placówka Straży
Granicznej
w Świecku

od znaku granicznego nr 432 do znaku granicznego nr 521; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą
w Kostrzynie nad Odrą: wyłączony znak graniczny nr 521 dalej granicą gmin
Słubice i Górzyca, Rzepin i Górzyca, Ośno Lubuskie i Górzyca oraz Ośno
Lubuskie i Słońsk;

7.

placówka Straży
Granicznej
w Gorzowie
Wielkopolskim

od znaku granicznego nr 521 do znaku granicznego nr 568; linia rozgraniczenia
z placówką Straży Granicznej w Szczecinie: włączony znak graniczny nr 568,
dalej granicą gmin Kostrzyn nad Odrą i Boleszkowice, Kostrzyn nad Odrą
i Dębno oraz Witnica i Dębno;

8.

placówka Straży
Granicznej we
WrocławiuStrachowicach

3)

lotnicze: Zielona GóraBabimost,
lotnicze: Przylep
k/Zielonej Góry;

powiaty: strzelecko –
drezdenecki, gorzowski,
Gorzów Wielkopolski (m.p.4)),
z powiatu międzyrzeckiego
gminy: Bledzew, Międzyrzecz
(g.m-w1)), Przytoczna,
Pszczew, Skwierzyna (g.mw1)), z powiatu sulęcińskiego
gminy: Krzeszyce, Lubniewice
(g.m-w1)), Sulęcin (g.m-w1));
powiaty: milicki, oleśnicki,
trzebnicki, wrocławski,.
Wrocław (m.p.4));

lotnicze: Wrocław–
Strachowice;
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9.

placówka Straży
Granicznej
w Legnicy

10.

placówka Straży
Granicznej
w Kaliszu

11.

placówka Straży
Granicznej
w Poznaniu Ławicy
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powiaty: średzki, głogowski,
górowski, polkowicki,
lubiński, wołowski, legnicki,
Legnica (m.p.4));
powiaty: słupecki, kolski,
jarociński, pleszewski, turecki,
krotoszyński, ostrowski,
ostrzeszowski, kępiński,
koniński, Konin (m.p.4)),
kaliski, Kalisz (m.p.4));
powiaty: złotowski, pilski,
czarnkowsko – trzcianecki,
chodzieski, międzychodzki,
szamotulski, obornicki,
wągrowiecki, nowotomyski,
gnieźnieński, grodziski,
kościański, śremski, średzki,
wrzesiński, gostyński, rawicki,
poznański, Poznań (m.p.4)),
leszczyński, Leszno (m.p.4));

lotnicze: Poznań–
Ławica;

8) w Morskim Oddziale Straży Granicznej:

Placówki
i dywizjony
Lp.

1
1.

Terytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)

2
placówka Straży
Granicznej
w Szczecinie

3
od znaku granicznego nr 568 do znaku granicznego nr 892; linia rozgraniczenia z:
a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu (znak graniczny nr
892), linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Nowe Warpno i Police
do granicy wód Zalewu Szczecińskiego i dalej wzdłuż granicy wód morskich
portu w Policach i Szczecinie,
b) placówką Straży Granicznej w Świnoujściu: lądową granicą gminy Stepnica
i Goleniów;

Poza strefą nadgraniczną

Rodzaj i nazwa przejścia
granicznego

4
powiaty: wałecki,
choszczeński, pyrzycki,
stargardzki, z powiatu
gryfińskiego gmina
Trzcińsko–Zdrój (g.m-w1)),
z powiatu myśliborskiego
gminy Myślibórz (g.m-w1)),
Nowogródek Pomorski,

5
lotnicze: SzczecinGoleniów, morskie:
Szczecin, morskie:
Trzebież,
morskie: Nowe Warpno;
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1)

2.

placówka Straży
Granicznej
w Świnoujściu

3.

placówka Straży
Granicznej
w Kołobrzegu

4.

placówka Straży
Granicznej
w Ustce

5.

placówka Straży
Granicznej
we
Władysławowie

od znaku granicznego nr 893 do znaku granicznego nr 923 i dalej do brzegu morza
terytorialnego, brzegiem morza terytorialnego na odcinku (m.p.4)) Świnoujście
powiatów kamieńskiego i gryfickiego; linia rozgraniczenia z:
a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu (znak graniczny nr
893), dalej brzegiem Zalewu Szczecińskiego, rzeki Dziwnej i Zalewu
Kamieńskiego do granicy gminy Stepnica oraz Goleniów, a także brzegiem
morza terytorialnego od granicy z Republiką Federalną Niemiec na odcinku
(m.p.4)) Świnoujście i powiatów kamieńskiego i gryfickiego,
b) placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu: granicami gmin Trzebiatów
i Brojce oraz Kołobrzeg i Siemyśl;
brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatów kołobrzeskiego,
koszalińskiego i sławieńskiego; linia rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej w Ustce: granicami gmin Postomino i Sławno
oraz Ustka i Słupsk,
b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu
morza terytorialnego na odcinku powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego
oraz gmin Darłowo i Postomino z powiatu sławieńskiego do
południka16º30’00’’ długości geograficznej wschodniej
c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu
morza terytorialnego na odcinku gminy Postomino od południka 16º30’00’’
długości geograficznej wschodniej do granicy powiatów sławieńskiego oraz
słupskiego;
brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego; linia
rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej we Władysławowie: granicami gmin Smołdzino
i Główczyce oraz Łeba, Wicko i Nowa Wieś Lęborska,
b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu
morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego;
brzegiem morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatów:
lęborskiego, wejherowskiego i puckiego; linia rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin Szemud, Wejherowo,
Rumia i Kosakowo oraz Żukowo i Gdynia (m.p.4)) z wyłączeniem
terytorialnego zasięgu działania dodatkowego lotniczego przejścia granicznego
Gdynia-Kosakowo,
b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu
morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatów lęborskiego,

Barlinek (g.m-w ), z powiatu
goleniowskiego gmina
Goleniów (g.m-w1));
powiat łobeski,
z powiatu kamieńskiego gmina
Golczewo (g.m-w1)), z powiatu
goleniowskiego gminy
Przybiernów, Nowogard (g.mw1)), Osina, Maszewo (g.mw1)), z powiatu gryfickiego
gmina Płoty (g.m-w1));

morskie: Świnoujście,
morskie: Dziwnów,
morskie: Mrzeżyno;

powiaty: drawski, świdwiński,
szczecinecki, z powiatu
białogardzkiego gminy:
Białogard (g.m.3)), Białogard,
Tychowo (g.m-w1)), z powiatu
kołobrzeskiego gmina Rymań,
z powiatu koszalińskiego
gminy: Bobolice (g.m-w1)),
Polanów (g.m-w1)),
Świeszyno, Manowo;

morskie: Kołobrzeg,
morskie: Darłowo;

powiaty: człuchowski,
bytowski, z powiatu
słupskiego gminy: Kępice
(g.m-w1)) , Kobylnica, Dębnica
Kaszubska, Damnica,
Potęgowo;
z powiatu lęborskiego gmina
Lębork, Lębork (g.m.4)),
Cewice, z powiatu
wejherowskiego gminy Linia,
Luzino;

morskie: Ustka;

morskie:
Władysławowo,
morskie: Jastarnia,
morskie: Hel,
morskie: Łeba;
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6.

placówka Straży
Granicznej
w Gdyni

7.

placówka Straży
Granicznej
w Gdańsku

8.

placówka Straży
Granicznej
w Krynicy
Morskiej

9.

placówka Straży
Granicznej
w Elblągu

10.

Pomorski
Dywizjon Straży
Granicznej
w Świnoujściu
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wejherowskiego oraz puckiego;
brzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku Gdynia (m.p.4)); linia rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej w Gdańsku: granicami (m.p.4)) Gdynia
i gminy Żukowo oraz (m.p.4)) Sopot, (m.p.4)) Gdańsk i gminy Kolbudy,
b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu
Zatoki Gdańskiej na odcinku Gdynia (m.p.4)).
Z wyłączeniem terytorialnego zasięg działania dodatkowego lotniczego
przejścia granicznego Gdynia-Kosakowo;
brzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku Sopot (m.p.4)), Gdańsk (m.p.4)), linia
rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej w Krynicy Morskiej – granicami
Gdańsk (m.p.4)) i gminy Cedry Wielkie oraz Stegna i Ostaszewo,
b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu Zatoki
Gdańskiej na odcinku Sopot ( m.p.4)) i Gdańsk (m.p.4));
brzegiem Zatoki Gdańskiej i morza terytorialnego na odcinku powiatu
nowodworskiego oraz na lądzie od brzegu morza terytorialnego (na zachód od
znaku granicznego nr 2439) do zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na
wschód od znaku granicznego nr 2436); linia rozgraniczenia z:
a) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku:
- od granicy państwowej, wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki
Gdańskiej na odcinku powiatu nowodworskiego,
- od granicy państwowej, wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego na
odcinku powiatu nowodworskiego,
b) placówką Straży Granicznej w Elblągu: od brzegu Zalewu Wiślanego
granicami gmin Sztutowo i Nowy Dwór Gdański oraz Elbląg i Gronowo
Elbląskie;
brzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork
z powiatu braniewskiego; linia rozgraniczenia z:
a) placówką Straży Granicznej w Braniewie: granicami gmin Frombork oraz
Braniewo i Płoskinia,
b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż wschodniego
brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork
z powiatu braniewskiego;
obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na zachód od południka
16º30’00’’ długości geograficznej wschodniej;

Poz. 108

powiaty: chojnicki, kościerski,
z powiatu kartuskiego gminy:
Chmielno, Kartuzy (g.m-w1)),
Przodkowo, Sierakowice,
Somonino, Stężyca,
Sulęczyno;

morskie: Gdynia;

powiaty: starogardzki,
tczewski, z powiatu
gdańskiego gminy: Przywidz,
Trąbki Wielkie, Pszczółki,
Suchy Dąb;

morskie - Gdańsk-Port,
morskie - Gdańsk-Górki
Zachodnie, lotnicze Gdańsk-Rębiechowo
lotnicze - Gdynia Kosakowo;

powiaty: kwidzyński,
sztumski, malborski, Elbląg
(m.p.4)), z powiatu elbląskiego
gminy: Godkowo, Gronowo
Elbląskie, Elbląg, Markusy,
Milejewo, Młynary (g.m-w1)),
Pasłęk (g.m-w1)), Rychliki;

morskie: Elbląg,
morskie: Frombork;
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11.

Kaszubski
Dywizjon Straży
Granicznej
w Gdańsku
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obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na wschód od południka
16º30’00’’ długości geograficznej wschodniej;

9) w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej:
Placówki
i dywizjony
Lp.
1

1.

2.
3.
4.

5.

2
placówka Straży
Granicznej
Warszawa –
Okęcie

placówka Straży
Granicznej
w Bydgoszczy
placówka Straży
Granicznej
w Kielcach
placówka Straży
Granicznej
w Łodzi
placówka Straży
Granicznej
Warszawa –
Modlin

Terytorialny zasięg działania
Rodzaj i nazwa przejścia
granicznego

Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgraniczną

3

4
województwo mazowieckie powiaty: garwoliński,
grodziski, miński, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski,
siedlecki, warszawski
zachodni, żyrardowski, Siedlce
(m.p.4)), Warszawa(m.p.4)) ;
województwo kujawskopomorskie;

5
lotnicze: Warszawa–
Okęcie;

województwo świętokrzyskie;

Lotnicze: KielceMasłów;

województwo łódzkie;

lotnicze: Łódź –
Lublinek;

województwo mazowieckie powiaty: ciechanowski,
gostyniński, legionowski,
makowski, mławski,
nowodworski, ostrołęcki,
ostrowski, płocki, płoński,
pułtuski, przasnyski, sierpecki,
sochaczewski, sokołowski,
węgrowski, wołomiński,
wyszkowski, żuromiński,
Ostrołęka (m.p.4)), Płock
(m.p.4));

lotnicze:
Warszawa/Modlin;

lotnicze: Bydgoszcz;
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6.

1)

placówka Straży
Granicznej w
Lesznowoli

- g.m-w - gmina miejsko-wiejska;
- m. - miejscowość;
3)
- g.m. – gmina miejska;
4) m.p. – miasto na prawach powiatu.
2)
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z województwa
mazowieckiego - powiaty:
białobrzeski, grójecki,
kozienicki, lipski, przysuski,
radomski, szydłowiecki,
zwoleński, Radom(m.p.4)).

lotnicze: Radom–
Sadków.
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Załącznik nr 2

Terytorialny zasięg działania placówek Straży Granicznej
w zakresie odprawy granicznej na lotniskach

Lp.

1.

2.

3.

Placówka Straży
Granicznej

Oddział SG

Warmińsko Mazurskim

a

Grzechotki

b

Bezledy

warmińsko-mazurskie – z powiatu braniewskiego
gminy: Lelkowo, Pieniężno, Wilczęta, Płoskinia,
Braniewo (g.m.1)), Braniewo;
warmińsko-mazurskie – powiaty: kętrzyński,
bartoszycki, lidzbarski;

c

Gołdap

warmińsko-mazurskie – powiaty: gołdapski, olecki,
ełcki, węgorzewski, giżycki;
warmińsko-mazurskie – powiaty: piski, mrągowski,
szczycieński, olsztyński, nidzicki, działdowski,
nowomiejski, iławski, ostródzki, Olsztyn (m.p.2)),
podlaskie -powiaty: łomżyński, augustowski,
sejneński, suwalski, grajewski, kolneński, Suwałki
(m.p.2)), Łomża (m.p.2)) ;
podlaskie – powiaty: białostocki, bielski,
hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski,
wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok(m.p.2))
lubelskie – powiaty: bialski, łukowski, radzyński,
Biała Podlaska (m.p.2)), mazowieckie – powiat
łosicki;

d

Olsztyn

a

Augustów

b

Kuźnica

a

Terespol

b

Dorohusk

lubelskie – powiaty: chełmski, Chełm (m.p.2));

c

Hrebenne

lubelskie – powiat tomaszowski;

d

Hrubieszów

lubelskie – powiaty: hrubieszowski;

Lublin

lubelskie – powiaty: biłgorajski, janowski,
lubartowski, lubelski, krasnostawski , kraśnicki,
łęczyński, opolski, parczewski, puławski , rycki,
świdnicki, włodawski, zamojski, Zamość (m.p.2)),
Lublin (m.p.2));

Podlaski

Nadbużański

Województwo/Powiat/Gmina

e

4.

Bieszczadzki

Rzeszów - Jasionka

podkarpackie;

5.

Karpacki

Kraków - Balice

małopolskie;

6.

Śląski

Katowice - Pyrzowice

7.

Nadodrzański

a

Zielona Góra Babimost

śląskie, opolskie;
lubuskie;
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9.

Morski

Nadwiślański
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b

Poznań - Ławica

wielkopolskie;

c

Wrocław Strachowice

dolnośląskie – powiaty: głogowski, polkowicki,
górowski, wołowski, lubiński, legnicki, średzki,
trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, wrocławski,
strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki;

d

Jelenia Góra

a

Kołobrzeg

b

Świnoujście

c

Szczecin

d

Ustka

e

Władysławowo

f

Gdynia

g

Gdańsk

h

Elbląg

a

Warszawa - Okęcie

b

Bydgoszcz

c

Łódź

d

Kielce

e

Warszawa- Modlin

dolnośląskie – powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki,
lubański, lwówecki, jeleniogórski, złotoryjski,
jaworski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski,
kłodzki;
zachodniopomorskie – powiaty: sławieński,
koszaliński, szczecinecki, Koszalin(m.p.2)) ,
kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski;
zachodniopomorskie – powiaty: gryficki, łobeski,
kamieński, Świnoujście (m.p.2));
zachodniopomorskie – powiaty: goleniowski,
policki, gryfiński, myśliborski, pyrzycki,
stargardzki, choszczeński, wałecki, Szczecin
(m.p.2));
pomorskie – powiaty człuchowski, bytowski,
słupski oraz Słupsk (m.p.2));
pomorskie - powiaty lęborski, wejherowski, pucki
z wyłączeniem terytorialnego zasięgu działania
dodatkowego lotniczego przejścia granicznego
Gdynia – Kosakowo;
powiaty: chojnicki, kartuski, kościerski oraz Gdynia
(m.p.2)), z wyłączeniem terytorialnego zasięgu
działania dodatkowego lotniczego przejścia
granicznego Gdynia – Kosakowo;
pomorskie – powiaty: gdański, malborski,
nowodworski, starogardzki, tczewski, Gdańsk
(m.p.2)), Sopot (m.p.2)), terytorialny zasięg działania
dodatkowego lotniczego przejścia granicznego
Gdynia – Kosakowo;
pomorskie – powiaty: sztumski, kwidzyński,
warmińsko-mazurskie – powiat elbląski, Elbląg
(m.p.2)); z powiatu braniewskiego gmina Frombork
(g.m-w3));
mazowieckie – powiaty: garwoliński, grodziski,
miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski,
siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski,
Siedlce (m.p.2)), Warszawa (m.p.2));
kujawsko-pomorskie;
łódzkie;
świętokrzyskie;
mazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński,
legionowski, makowski, mławski, nowodworski,
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f

Lesznowola

g.m.1) – gmina miejska;
m.p.2) – miasto na prawach powiatu.
g.m-w3) - gmina wiejsko-miejska.
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ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski,
przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski,
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński,
Ostrołęka (m.p.2)), Płock (m.p.2));
mazowieckie – powiaty: białobrzeski, grójecki,
kozienicki, lipski, przysuski, radomski,
szydłowiecki, zwoleński, Radom (m.p.2)).
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Załącznik nr 3

Wykaz miejscowości
w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych
Lp.

Nazwa oddziału Straży Granicznej

1.
Warmińsko - Mazurski

2.

Podlaski

Nadbużański
3.

4.

Bieszczadzki

5.

Nadodrzański

6.

Morski

7.

Nadwiślański

Miejscowość
Kętrzyn
Węgorzewo
Banie Mazurskie
Braniewo
Gołdap
Górowo Iławeckie
Augustów
Płaska
Lipsk
Szudziałowo
Bobrowniki
Michałowo
Narewka
Dubicze Cerkiewne
Czeremcha
Mielnik
Białystok
Janów Podlaski
Bohukały
Terespol
Sławatycze
Dołhobrody
Zbereże
Wola Uhruska
Dorohusk
Horodło
Hrubieszów
Kryłów
Dołhobyczów
Chłopiatyn
Lubycza Królewska
Włodawa
Biała Podlaska
Przemyśl
Sanok
Horyniec-Zdrój
Budomierz
Medyka
Krościenko
Krosno Odrzańskie
Jelenia Góra
Gdańsk
Kołobrzeg
Świnoujście
Warszawa

