
 
 

ZARZĄDZENIE NR 17 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRA ŻY GRANICZNEJ  

z dnia 20 marca 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie  

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 
poz. 675, z późn. zm.1))) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 
utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 11) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 6:  

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,  

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Działalność Referatu Nadzoru i Kontroli koordynuje starszy specjalista – koordynator Referatu Nadzoru 
i Kontroli.”; 

2) w § 20 uchyla się pkt 21;  

3) w § 22:  

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:  

„f) opracowaniu dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do 
informacji niejawnych lub ich utratą;”, 

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„7) obsługa kancelaryjna w zakresie dokumentów jawnych przetwarzanych w Centrum.”; 

4) w § 24 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) organizowanie i koordynowanie działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i przekazywania 
informacji dotyczących skarg oraz informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych, docelowo przekazywanych 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich za pośrednictwem Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta 
Głównego Straży Granicznej, a także współpracy w realizacji tego zadania.”. 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, 

Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951. 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.  

  
 

Komendant Główny Straży Granicznej  
 
 

gen. bryg. SG Dominik TRACZ 
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