
Dziennik Ustaw Nr 85 — 5717 — Poz. 776

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462,
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r.
Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej,
zwanej dalej „Komendà G∏ównà”, naliczenia etatowe
dokonywane sà przy uwzgl´dnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funk-
cjonariuszy i pracowników Komendy G∏ównej
ustawowych zadaƒ Stra˝y Granicznej,

2) zakresu zadaƒ wynikajàcych ze sprawowania przez
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej nadzoru
nad terenowymi organami Stra˝y Granicznej oraz
oÊrodkami szkolenia Stra˝y Granicznej,

3) zakresu zadaƒ wynikajàcych z prowadzenia wspó∏-
pracy mi´dzynarodowej z organami i instytucjami
w∏aÊciwymi w sprawach ochrony granic paƒstwo-
wych.

2. W komendach oddzia∏ów Stra˝y Granicznej, zwa-
nych dalej „komendami oddzia∏ów”, naliczenia etato-
we dokonywane sà przy uwzgl´dnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funk-
cjonariuszy i pracowników komend oddzia∏ów
ustawowych zadaƒ Stra˝y Granicznej,

2) liczby, rodzaju i kategorii podleg∏ych komendanto-
wi oddzia∏u Stra˝y Granicznej jednostek organiza-
cyjnych Stra˝y Granicznej,

3) terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oddzia∏u Stra˝y
Granicznej oraz d∏ugoÊci ochranianego odcinka
granicy paƒstwowej,

4) nat´˝enia i rodzaju ruchu granicznego,

5) stopnia zagro˝enia i rodzaju przest´pczoÊci, której
zwalczanie nale˝y do zadaƒ komendanta oddzia∏u.

3. W granicznych placówkach kontrolnych Stra˝y
Granicznej, zwanych dalej „granicznymi placówkami
kontrolnymi”, naliczenia etatowe dokonywane sà przy
uwzgl´dnieniu:

1) istniejàcego i przewidywanego nat´˝enia i rodzaju
ruchu granicznego,

2) stopnia zagro˝enia i rodzaju przest´pczoÊci,

3) kategorii granicznej placówki kontrolnej.

4. W stra˝nicach Stra˝y Granicznej, zwanych dalej
„stra˝nicami”, naliczenia etatowe dokonywane sà przy
uwzgl´dnieniu:

1) przewidywanej tendencji rozwoju w zakresie sytu-
acji na ochranianym odcinku granicy paƒstwowej,

2) d∏ugoÊci ochranianego odcinka granicy paƒstwo-
wej,

3) stopnia zagro˝enia i rodzaju przest´pczoÊci,

4) kategorii stra˝nic,

5) warunków terenu, w szczególnoÊci: zaludnienia,
sieci i rodzaju dróg, zalesienia, górzystoÊci, prze-
szkód wodnych.

5. W dywizjonach Stra˝y Granicznej naliczenia eta-
towe dokonywane sà przy uwzgl´dnieniu:

1) stopnia zagro˝enia i rodzaju przest´pczoÊci,

2) d∏ugoÊci ochranianego brzegu morskiego,

3) sytuacji na ochranianym odcinku granicy paƒstwo-
wej,

4) obszaru strefy ekonomicznej, w której prowadzà
dzia∏ania jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej, 

5) liczby i rodzaju jednostek p∏ywajàcych,

6) innych warunków terenowych majàcych wp∏yw na
prowadzone dzia∏ania.

6. W oÊrodkach szkolenia Stra˝y Granicznej, zwa-
nych dalej „oÊrodkami szkolenia”, naliczenia etatowe
dokonywane sà przy uwzgl´dnieniu:

1) zakresu programów szkoleƒ,

2) zadaƒ realizowanych w ramach posiadanych kom-
petencji,

3) liczby s∏uchaczy i kursów,

4) liczby i rodzaju kierunków szkolenia,

5) przewidywanych potrzeb szkoleniowych,

6) dyslokacji oÊrodka szkolenia,

7) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

§ 2. Liczba i rodzaj tworzonych etatów powinny za-
pewniaç:

1) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
ludzkich,

2) mo˝liwoÊç realizacji ustawowych zadaƒ Stra˝y
Granicznej,
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3) p∏ynnoÊç odpraw granicznych,

4) w∏aÊciwy system zarzàdzania,

5) utrzymanie w nale˝ytym stanie technicznym po-
siadanych pojazdów, statków powietrznych, jed-
nostek p∏ywajàcych, innego sprz´tu oraz obiek-
tów.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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w sprawie  zasad wspó∏dzia∏ania Stra˝y Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarkà
Wojennà w zakresie ochrony granicy paƒstwowej.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wspó∏dzia∏anie Stra˝y Granicznej z Wojska-
mi Lotniczymi i Obrony Powietrznej w zakresie ochro-
ny granicy paƒstwowej w przestrzeni powietrznej Rze-
czypospolitej Polskiej organizuje i koordynuje Dowód-
ca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, polega
na:

1) utrzymywaniu sta∏ej ∏àcznoÊci i przekazywaniu
przez jednostki wspó∏dzia∏ajàce informacji doty-
czàcych:

a) wykrycia statków powietrznych — pilotowych
i bezpilotowych aparatów latajàcych, w szcze-
gólnoÊci: samolotów, Êmig∏owców, szybowców,
lotni, balonów, sond, przelatujàcych przez grani-
c´ paƒstwowà na wysokoÊci do 500 m,

b) zaobserwowanych awarii statków powietrznych
oraz sygna∏ów wzywania pomocy,

c) planowanych lotów statków powietrznych na
ma∏ych wysokoÊciach w rejonie strefy nadgra-
nicznej,

2) udzielaniu pomocy statkom powietrznym znajdujà-
cym si´ w sytuacjach awaryjnych w strefie nadgra-
nicznej.

§ 2. 1. Wspó∏dzia∏anie Stra˝y Granicznej z Marynar-
kà Wojennà w zakresie ochrony granicy paƒstwowej

na morzu organizuje i koordynuje Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej.

2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, pole-
ga na utrzymywaniu sta∏ej ∏àcznoÊci i przekazywaniu
przez jednostki wspó∏dzia∏ajàce informacji dotyczà-
cych:

1) ujawnionych przest´pstw skierowanych przeciwko
nienaruszalnoÊci granicy paƒstwowej,

2) wykrycia jednostek p∏ywajàcych zagra˝ajàcych po-
kojowi, porzàdkowi publicznemu lub bezpieczeƒ-
stwu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wykrycia obcych okr´tów wojennych i samolotów
wojskowych na polskich obszarach morskich,

4) wykrycia w zasi´gu obserwacji technicznej i wzro-
kowej nierozpoznanych obiektów nawodnych oraz
statków powietrznych,

5) zaobserwowanych awarii jednostek p∏ywajàcych
i statków powietrznych oraz sygna∏ów wzywania
pomocy,

6) zaobserwowanych zanieczyszczeƒ powierzchni na
polskich obszarach morskich lub w rejonach zagra-
˝ajàcych tym obszarom,

7) eksploatacji polskich obszarów morskich oraz na-
ruszenia przez statki przepisów tych obszarów,

8) planowanych çwiczeƒ na morzu.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


