
 
 

DECYZJA NR 140 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ 

z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie określenia zakresu i warunków korzystania przez organizacje zrzeszające emerytów 
i rencistów Straży Granicznej z pomieszczeń służbowych będących w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych Straży Granicznej 

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt  6 ustawy z dnia12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 305 i 1610) w związku z § 1 ust. 3 decyzji nr 235 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw 
wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń urzędów obsługujących organy 
podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 48) ustala się, 
co następuje: 

§ 1. Organizacje zrzeszające emerytów i rencistów Straży Granicznej mogą korzystać nieodpłatnie 
z pomieszczeń służbowych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, a także 
infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu realizacji ich statutowej działalności. 

§ 2. Udostępnienie pomieszczeń i infrastruktury telekomunikacyjnej następuje na wniosek regionalnego 
zarządu organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Straży Granicznej skierowany do kierownika jednostki 
organizacyjnej Straży Granicznej, w którego trwałym zarządzie znajduje się pomieszczenie. 

§ 3. Pomieszczenia, o których mowa w § 1, są wyposażone w sprzęt kwaterunkowy oraz w  infrastrukturę 
telekomunikacyjną. 

§ 4. 1.    Pomieszczenia, o których mowa w § 1, przekazuje się i zwraca na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać informacje w zakresie: 

1) odpowiedzialności użytkownika z tytułu wyrządzonej szkody w powierzonym mieniu; 

2) określenia zasad wejścia i przebywania na terenie udostępnionego obiektu; 

3) wskazania upoważnionych przedstawicieli do kontaktów i ustaleń; 

4) ustaleń niezbędnych dla użytkowania przedmiotu udostępnienia. 

§ 5. Udostępnione pomieszczenia służbowe mogą być wykorzystywane jedynie do celów statutowych 
organizacji zrzeszających emerytów i rencistów Straży Granicznej oraz nie mogą być udostępniane osobom 
trzecim. 
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§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązujące, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) oraz przepisy o charakterze wewnętrznym, w tym zarządzenie nr 
95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 120 z późn. zm.1)) 
regulujące zasady udostępniania nieruchomości Straży Granicznej, wejścia, wjazdu i przebywania 
w nieruchomościach Straży Granicznej oraz kontroli osób i rzeczy. 

§ 7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

   

  
 

Komendant Główny Straży Granicznej 
 
 

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA 

 
1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 132, z 2015 r. poz. 89, 

z 2016 r. poz. 20, 64 i 113, z 2017 r. poz. 15 i 54, z 2018 r. poz. 63 i 83,  z 2019 r. poz. 16,  22 i 42 oraz z 2020 r. 
poz. 45. 
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