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Zadania i zakres uprawnień SG

Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm. - ustawa z dn. 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej.

Do głównych zadań Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej należy m.in.:
●

organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego,

●

zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:
kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, rozpoznawanie i analizowanie
zagrożeń migracyjnych, zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości
związanej z nielegalną migracją, realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań
określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz
z 2014 r. poz. 463 i 1004), współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w
sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych
organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

●

wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz,

●

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej,

●

zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w
zasięgu terytorialnym przejścia granicznego,

●

prowadzenie nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych na zasadach
określonych w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, a także:
zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz
lotniczy pasażerów,
współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń
terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom,

●

gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli
ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz
udostępnianie ich właściwym organom państwowym,

●

zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych,

●

zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych

przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych
oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
●

przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom.

