
ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania ośrodków szkolenia 
Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie 
utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG poz. 20, z późn. zm.1)) w załączniku po § 2 dodaje się 
§  2a w brzmieniu:

„§ 2a. Ośrodek prowadzi szkolenia dla:

1) personelu statutowego stałej służby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o którym 
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 
2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) 
nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. U. UE. L 295 z 2019 r. s. 1), na warunkach określonych 
w umowie wskazanej w art. 55 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2019/1896 lub umowie 
zawieranej na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności prawa Unii Europejskiej, bądź 
określonych w programie szkolenia realizowanego na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym 
prawa Unii Europejskiej;

2) innych organów i instytucji Unii Europejskiej na odrębnych zasadach.”.

§ 2. W zarządzeniu nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie 
utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 
(Dz. Urz. KGSG poz. 68, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu”;

2) w załączniku po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2002 r. poz. 37, z 2004 r. poz. 31, z 2005 r. 
poz. 41, z 2008 r. poz. 66, z 2009 r. poz. 38, z 2010 r. poz. 6, z 2012 r. poz. 10, z 2013 r. poz. 11, z 2014 r. poz. 57, 
z 2015 r. poz. 11, 23, 59 i 90, z 2016 r. poz. 59 i 111, z 2017 r. poz. 3 i 20, z 2018 r. poz. 43 oraz z 2020 r. poz. 10.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2009 r. poz. 103, z 2010 r. poz. 9 i 50, 
z 2011 r. poz. 42, z 2012 r. poz. 49, z 2013 r. poz. 86, z 2014 r. poz. 92, z 2015 r. poz. 11, 30 i 59 oraz z 2016 r. poz. 4, 
59 i 111 z 2018 r. poz. 32 oraz z 2020 poz. 10.
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„§ 2a. Ośrodek prowadzi szkolenia dla:

1) personelu statutowego stałej służby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o którym 
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 
2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) 
nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. U. UE. L 295 z 2019 r. s. 1), na warunkach określonych 
w umowie wskazanej w art. 55 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2019/1896 lub umowie 
zawieranej na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności prawa Unii Europejskiej, bądź 
określonych w programie szkolenia realizowanego na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym 
prawa Unii Europejskiej;

2) innych organów i instytucji Unii Europejskiej na odrębnych zasadach.”.

§ 3. 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.3)) w załączniku po § 2 dodaje się § 2a 
w brzmieniu:

„§ 2a. Ośrodek prowadzi szkolenia dla:

1) personelu statutowego stałej służby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o którym 
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 
2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) 
nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. U. UE. L 295 z 2019 r. s. 1), na warunkach określonych 
w umowie wskazanej w art. 55 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2019/1896 lub umowie 
zawieranej na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności prawa Unii Europejskiej, bądź 
określonych w programie szkolenia realizowanego na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym 
prawa Unii Europejskiej;

2) innych organów i instytucji Unii Europejskiej na odrębnych zasadach.”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2013 r. poz. 37, z 2015 r. poz. 46, 59, 
z 2016 r. poz. 3 i 59, z 2018 r. poz. 62, oraz z 2019 r. poz. 13, 19 i 61.
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