
ZARZĄDZENIE NR 59
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 12 września 2019 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 2019 r. 
poz. 147, 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, z późn. zm.2)) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Komendant Centrum, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, ustali 
w drodze decyzji szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych Centrum oraz zakresy 
obowiązków i uprawnień zastępcy Komendanta, komendanta Pododdziałów Szkolnych, kierowników 
zakładów, naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych sekcji, stanowisk samodzielnych oraz 
stanowisk Referatu Kontroli.

2. Komendant Pododdziałów Szkolnych, kierownicy zakładów, naczelnicy wydziałów i kierownicy 
samodzielnych sekcji w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, 
ustalą szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla podległych funkcjonariuszy i pracowników.”;

2) w załączniku:

a) w 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komórki organizacyjne:

a) Zakład Graniczny,

b) Zakład Bezpieczeństwa w Komunikacji,

c) Zakład Prawa i Kryminalistyki,

d) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,

e) Zakład Ogólnozawodowy,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 235, 1091, 1608, 
1635 i 1726.

2) Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2013 r. poz. 17, z 2015 r., poz. 46 i 59, z 2016 r. 
poz. 3 i 59, z 2018 r.poz. 62 z 2019 r. poz. 13 i 19.
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f) Pododdziały Szkolne,

g) Zakład Organizacji Dydaktyki,

h) Wydział Kadr,

i) Wydział Zabezpieczenia Szkolenia,

j) Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji,

k) Samodzielna Sekcja Prezydialna.”,

b) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownicy - zakładami i samodzielnymi sekcjami;”,

c) w § 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kierowników samodzielnych sekcji;”,

d) w § 14 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Samodzielną Sekcją Prezydialną;”,

e) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a – g;”,

f) w § 17 wprowadza się następujące zmiany:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych wchodzą: kapelan, radca prawny, starszy specjalista do 
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalista lub inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej.”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania określone 
w przepisach regulujących służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.”,

g) w § 22 uchyla się pkt 2,

h) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Do zadań Zakładu Organizacji Dydaktyki należy:

1) planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;
2) monitorowanie potrzeb jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży 

Granicznej;
3) przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach obszarów 

kompetencji Centrum;
4) monitorowanie procesu opracowywania i aktualizowania programów szkoleń specjalistycznych 

i kursów doskonalących;
5) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji przedsięwzięć szkoleniowych Centrum;
6) planowanie i opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na 

zakończenie szkoleń;
7) prowadzenie ewaluacji procesu kształcenia oraz opracowywanie zmian usprawniających jego 

organizację;
8) koordynowanie działalności Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej, a w szczególności 

szkoleń prowadzonych na rzecz służb granicznych i migracyjnych innych państw;
9) prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy;
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10) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości, w części dotyczącej mierników, budżetu w układzie 
zadaniowym oraz monitorowanie, w tym monitorowanie osiąganych rezultatów lub produktów 
i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości 
mierników;

11) koordynowanie działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy 
stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Centrum zapewnienia o funkcjonowaniu 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

12) prowadzenie doradztwa oraz zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;
13) organizacja doskonalenia zawodowego lokalnego.”,

i) w § 25 uchyla się pkt 16,

j) po § 27 dodaje się § 27 a w brzmieniu:

„§ 27a. Do zadań Samodzielnej Sekcji Prezydialnej należy:

1) obsługa administracyjna i recepcyjna Komendanta Centrum;
2) przygotowanie i zapewnienie obsługi narad, odpraw, spotkań i konferencji oraz uroczystości 

organizowanych w Centrum i ich dokumentowanie;
3) aktualizacja zbioru aktów prawnych i innych przepisów;
4) opracowanie i aktualizacja strony internetowej Centrum, aktualizacja strony w sieci wewnętrznej oraz 

publikacja informacji udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
5) przygotowywanie projektów aktów prawnych Komendanta Centrum;
6) utrzymywanie bieżących kontaktów z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu i inspirowanie 

dziennikarzy do podejmowania tematyki z zakresu zadań realizowanych przez Centrum;
7) przygotowywanie w zakresie redakcyjnym materiałów związanych z działalnością wydawniczą 

Centrum, w tym Biuletynu Centrum;
8) opracowywanie rozkazu dziennego Komendanta Centrum.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger
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