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17

ZARZ¥DZENIE NR 17

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie sposobu i trybu planowania bud¿etu w Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 3a pkt 6 i art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy
z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558
oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367, Nr 227, poz. 1505) oraz w zwi¹zku z § 3 ust. 2 roz-
porz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, za-
k³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych oraz try-
bu postêpowania przy przekszta³caniu w inn¹ formê organi-
zacyjno-prawn¹ (Dz. U. Nr 116, poz. 783 oraz z 2008 r. Nr 23,
poz. 135) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zarz¹dzenie okreœla:
1) tryb postêpowania przy opracowaniu planów rzeczo-

wych zadañ;
2) tryb postêpowania przy opracowywaniu i zatwierdza-

niu projektu bud¿etu;
3) tryb postêpowania przy opracowywaniu projektu bu-

d¿etu zadaniowego;
4) sposób wprowadzenia i stosowania mierników wyko-

nania zadañ;
5) mechanizmy kontroli funkcjonalnej w zakresie opraco-

wywania planów rzeczowych zadañ, projektu bud¿etu,
projektu bud¿etu zadaniowego oraz planu finansowe-
go.

2. Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê odpowiednio przy opra-
cowywaniu planów rzeczowych, projektu bud¿etu oraz
projektu bud¿etu zadaniowego w terminach, trybie i w spo-
sób okreœlony w zarz¹dzeniu, o ile przepis szczególny nie
stanowi inaczej.

§ 2.

U¿yte w zarz¹dzeniu okreœlenia oznaczaj¹;

1) zarz¹dy KGSG - Zarz¹d Graniczny Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej, Zarz¹d Operacyjno-Œledczy Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej, Zarz¹d ds. Cudzoziemców Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, Zarz¹d Zabezpieczenia Dzia-
³añ Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) terenowe jednostki organizacyjne SG - oddzia³y Stra¿y
Granicznej i Centralny Oœrodek Szkolenia Stra¿y Granicz-
nej w Koszalinie;

3) komórki bud¿etowe KGSG - Biuro Techniki i Zaopatrzenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biuro Lotnictwa
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biuro £¹cznoœci i In-
formatyki Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biuro Fi-
nansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biuro Kadr
i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, Biuro
Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, Zespó³ ds. Lecznictwa i Orzecznictwa Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej;

4) plany rzeczowe zadañ - plany rzeczowych zadañ Stra¿y
Granicznej finansowanych ze œrodków bud¿etowych, opra-
cowane na podstawie przepisów dotycz¹cych szczegó³o-
wych zasad, trybu i terminów opracowania materia³ów do
bud¿etu pañstwa na dany rok planistyczny;

5) projekt bud¿etu - projekt planu dochodów i wydatków bu-
d¿etowych Stra¿y Granicznej, opracowany na podstawie
przepisów dotycz¹cych szczegó³owych zasad, trybu i ter-
minów opracowania materia³ów do bud¿etu pañstwa na
dany rok planistyczny;

6) projekt bud¿etu zadaniowego - trzyletni skonsolidowany
plan wydatków bud¿etowych Stra¿y Granicznej, sporz¹-
dzony w uk³adzie zadañ i podzadañ przewidzianych do fi-
nansowania ze œrodków bud¿etowych opracowany zgod-
nie z przepisami dotycz¹cymi szczegó³owych zasad, trybu
i terminów opracowania materia³ów do bud¿etu pañstwa
na dany rok planistyczny;

7) plan finansowy - roczny plan dochodów i wydatków Stra-
¿y Granicznej, stanowi¹cy podstawê gospodarki finanso-
wej jednostki bud¿etowej;

8) klasyfikacja bud¿etowa - klasyfikacjê okreœlon¹ w przepi-
sach dotycz¹cych szczegó³owej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów, rozchodów oraz œrodków pocho-
dz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych;

9) materia³y planistyczne - formularze okreœlone w przepisach
dotycz¹cych szczegó³owych zasad, trybu i terminów opra-
cowania materia³ów do bud¿etu pañstwa na dany rok oraz
wszystkie inne dokumenty stanowi¹ce podstawê do przy-
gotowania danych niezbêdnych do opracowania planów
rzeczowych zadañ, projektu bud¿etu i projektu bud¿etu
zadaniowego;

10)  zamierzenia organizacyjno-prawne - przedsiêwziêcia zwi¹-
zane ze zmian¹ funkcjonowania lub organizacji komórek
organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej lub
terenowych jednostek organizacyjnych SG, a tak¿e nowe-
lizacje obowi¹zuj¹cych aktów prawnych lub wprowadze-
nie nowych aktów, powoduj¹ce skutki finansowe;

11) normy nale¿noœci - normy, o których mowa w przepisach
dotycz¹cych okreœlenia zasad gospodarowania mieniem
bêd¹cym w zarz¹dzie Stra¿y Granicznej;

12) MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji;

13) KGSG - Komenda G³ówna Stra¿y Granicznej;

14) BF KGSG - Biuro Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej;

15) BAS KGSG - Biuro Analiz Strategicznych Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej.

§ 3.

1.  Za koordynacjê i nadzór nad terminowym opracowaniem
planu rzeczowego zadañ, projektu bud¿etu, projektu bu-
d¿etu zadaniowego oraz planu finansowego, odpowiada
dyrektor BF KGSG.

2. Za terminowe i prawid³owe sporz¹dzenie planów rzeczo-
wych zadañ, projektu bud¿etu, projektu bud¿etu zadanio-
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wego pod wzglêdem merytorycznym i formalno-rachun-
kowym, odpowiadaj¹ zgodnie z w³aœciwoœci¹ kierownicy
zarz¹dów KGSG, komórek bud¿etowych KGSG oraz tere-
nowych jednostek organizacyjnych SG .

§ 4.

1.  Korekty zaakceptowanego projektu bud¿etu wymagaj¹ zgo-
dy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub jego za-
stêpcy w³aœciwego do spraw logistycznych.

2. Dyrektor BF KGSG opiniuje propozycje korekt projektu bu-
d¿etu.

3. Dyrektor BF KGSG o dokonanych korektach, o których
mowa w ust. 1, informuje kierowników komórek organi-
zacyjnych KGSG oraz terenowych jednostek organizacyj-
nych SG, których dotycz¹ te korekty.

§ 5.

1.  Planowanie wydatków dokonywane jest z uwzglêdnieniem
wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej
i s³u¿y realizacji ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej.

2. Koncepcjê, o której mowa w ust. 1, opracowuje oraz doko-
nuje jej zmian BAS KGSG na podstawie propozycji zarz¹-
dów KGSG, po uzyskaniu opinii w³aœciwych merytorycz-
nie komórek bud¿etowych KGSG.

Rozdzia³ 2

Opracowywanie planów rzeczowych zadañ

§ 6.

   Podstawê opracowania zbiorczych planów rzeczowych
zadañ stanowi¹ w szczególnoœci:

1) ustawowo zagwarantowane œwiadczenia pieniê¿ne oraz
równowa¿niki pieniê¿ne i ekwiwalenty dla funkcjonariu-
szy;

2) pozosta³e nale¿noœci funkcjonariuszy, w tym nagrody uzna-
niowe i zapomogi;

3) wartoœæ inwestycji planowanych do sfinansowania w ra-
mach œrodków bud¿etowych, na podstawie zaakceptowa-
nych, zgodnie z przepisami szczegó³owymi, programów
inwestycji;

4) wartoœæ planowanych zakupów inwestycyjnych;

5) planowane do realizacji projekty i programy finansowane
ze œrodków Unii Europejskiej i Ÿróde³ zagranicznych, nie
podlegaj¹cych zwrotowi, o ile przepisy odrêbne nie stano-
wi¹ inaczej.

§ 7.

1. Zbiorczy projekt planów rzeczowych zadañ opracowuje BF
KGSG na podstawie materia³ów planistycznych sporz¹dzo-
nych przez komórki bud¿etowe KGSG oraz terenowe jed-
nostki organizacyjne SG.

2. Komórki bud¿etowe KGSG oraz terenowe jednostki orga-
nizacyjne SG przy opracowaniu materia³ów do planów rze-
czowych zadañ uwzglêdniaj¹ w szczególnoœci:
1) prognozy nak³adów na realizacjê zadañ pozostaj¹cych

w zakresie ich odpowiedzialnoœci;
2) informacje, za³o¿enia i zalecenia okreœlone przez BF

KGSG.

§ 8.

   Opracowanie planów rzeczowych zadañ odbywa siê
zgodnie z harmonogramem opracowywania planów rzeczo-
wych zadañ  okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia.

Rozdzia³ 3

Opracowywanie i zatwierdzanie projektu bud¿etu

§ 9.

Podstawê opracowania projektu bud¿etu stanowi¹ za-
³o¿enia, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci:

1) wartoœci planowanych wydatków z tytu³u nowych zadañ
przewidzianych do realizacji w roku objêtym planowaniem;

2) czynników powoduj¹cych ewentualn¹ zmianê trendu wy-
datku (wzrost lub spadek) w stosunku do bud¿etu roku
poprzedzaj¹cego rok objêty planowaniem, uwzglêdniaj¹-
cy dokonane w nim zmiany;

3) zmian wielkoœci poszczególnych elementów kalkulacyj-
nych;

4) zadañ realizowanych w ramach programów i projektów
dofinansowanych ze œrodków pochodz¹cych z Unii Euro-
pejskiej, ze Ÿróde³ zagranicznych, nie podlegaj¹cych zwro-
towi.

§ 10.

1.  Zbiorczy projekt bud¿etu opracowuje BF KGSG na podsta-
wie materia³ów planistycznych opracowanych przez ko-
mórki bud¿etowe KGSG oraz terenowe jednostki organi-
zacyjne SG, zgromadzonych we wszystkich etapach pla-
nowania.

2. Opracowanie projektu, o którym mowa w ust. 1, odbywa
siê zgodnie z harmonogramem opracowywania projektu
bud¿etu okreœlonym w za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia.

3. Materia³y planistyczne, o których mowa w ust. 1, podle-
gaj¹ ocenie merytorycznej przez zarz¹dy KGSG zgodnie
z ich w³aœciwoœci¹.

§ 11.

1. Komórki bud¿etowe KGSG oraz terenowe jednostki orga-
nizacyjne SG opracowuj¹ nastêpuj¹ce projekty:
1) projekt bud¿etu w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej,

w ramach limitów finansowych;
2) projekt bud¿etu w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej,

w zakresie propozycji do projektu bud¿etu.

2. Komórki bud¿etowe KGSG oraz terenowe jednostki orga-
nizacyjne SG przy opracowaniu materia³ów do projektów
bud¿etu uwzglêdniaj¹ w szczególnoœci:
1) prognozy nak³adów na przedsiêwziêcia wynikaj¹ce z ich

zadañ ujêtych w regulaminach organizacyjnych;
2) informacje, za³o¿enia i zalecenia okreœlone przez BF

KGSG, w tym:
a) prognozy wskaŸników makroekonomicznych,
b) za³o¿enia dotycz¹ce zmian systemowych,
c) wstêpne kwoty wydatków przewidzianych dla komó-

rek bud¿etowych KGSG oraz terenowych jednostek
organizacyjnych SG;

3) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku
poprzedzaj¹cym rok, którego dotyczy projekt bud¿etu;

4) wykaz zadañ realizowanych w ramach programów i pro-
jektów dofinansowywanych ze œrodków pochodz¹cych
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z bud¿etu Unii Europejskiej oraz finansowanych ze
Ÿróde³ zagranicznych, nie podlegaj¹cych zwrotowi;

5) zadania wynikaj¹ce z innych przepisów dotycz¹cych
funkcjonowania Stra¿y Granicznej;

6) wykaz zadañ, sporz¹dzony wed³ug programów inwe-
stycji oraz zadañ remontowych i planów konserwacyj-
nych;

7) normy i tabele nale¿noœci;
8) projektowane akty prawne, których wejœcie w ¿ycie

mo¿e spowodowaæ skutki finansowe w roku objêtym
planowaniem.

3. Planowane wydatki okreœla siê w sposób zapewniaj¹cy
realizacjê ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej.

4. Wzory formularzy planistycznych do opracowania projek-
tów, o których mowa w ust. 1, BF KGSG przekazuje ko-
mórkom bud¿etowym KGSG oraz terenowym jednostkom
organizacyjnym SG, w wersji papierowej i elektronicznej,
zgodnie z harmonogramem opracowywania projektu bu-
d¿etu okreœlonym w za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia.

5. Do szczegó³owego zestawienia planowanych wydatków,
sporz¹dzonego zgodnie ze wzorem okreœlonym w za³¹cz-
niku nr 3 do zarz¹dzenia, do³¹cza siê kalkulacjê warto-
œciow¹ opracowan¹ w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej,
w szczegó³owoœci okreœlonej decyzj¹ Dyrektora BF KGSG
w sprawie ustalenia klasyfikacji analitycznej wydatków bu-
d¿etowych w Stra¿y Granicznej na potrzeby planowania,
sprawozdawczoœci oraz analiz, a tak¿e szczegó³owe uza-
sadnienie potrzeb planowanych wydatków.

6. Uzasadnienie potrzeb planowanych wydatków, o których
mowa w ust. 5, uwzglêdnia dane dotycz¹ce hierarchii wa¿-
noœci kwalifikowanych wydatków, w taki sposób, aby ist-
nia³a mo¿liwoœæ identyfikacji poszczególnych wydatków
sk³adaj¹cych siê na kwotê globaln¹ wykazan¹ w danym
paragrafie, o którym mowa w przepisach w sprawie kla-
syfikacji analitycznej wydatków bud¿etowych w Stra¿y
Granicznej na potrzeby planowania, sprawozdawczoœci
oraz analiz.

7. W przypadku zmian za³o¿eñ przyjêtych do opracowania
bud¿etu na kolejny rok bud¿etowy powsta³ych na okreœlo-
nym etapie planowania, BF KGSG przekazuje niezw³ocz-
nie informacje w tym zakresie kierownikom komórek bu-
d¿etowych KGSG oraz kierownikom terenowych jednostek
organizacyjnych SG.

Rozdzia³ 4

Opracowywanie i zatwierdzanie projektu
bud¿etu zadaniowego

§ 12.

1. BF KGSG opracowuje projekt bud¿etu zadaniowego na
podstawie propozycji, zestawieñ oraz wydatków, o których
mowa w ust. 2 i 4, przekazanych odpowiednio przez zarz¹-
dy KGSG, komórki bud¿etowe KGSG i terenowe jednost-
ki organizacyjne SG.

2. Zarz¹dy KGSG opracowuj¹, zgodnie z w³aœciwoœci¹:
1) propozycje zadañ realizowanych ze œrodków bud¿eto-

wych planowanych do ujêcia w projekcie bud¿etu zada-
niowego;

2) zestawienie g³ównych zadañ realizowanych przez Stra¿
Graniczn¹ wraz ze wskazaniem dla ka¿dego zadania:
a) celów, które planuje siê osi¹gn¹æ w wyniku jego re-

alizacji,
b) mierników, okreœlaj¹cych stopieñ realizacji celów,

c) podzadañ priorytetowych w ramach danego zadania,
d) podmiotów realizuj¹cych zadanie i podzadanie.

3. Propozycje zadañ, o których mowa w ust. 2, ustala siê
z uwzglêdnieniem priorytetów w zakresie zadañ Stra¿y Gra-
nicznej, wynikaj¹cych z przepisów, dokumentów strate-
gicznych oraz innych dokumentów, dotycz¹cych funkcjo-
nowania Stra¿y Granicznej.

4. Komórki bud¿etowe KGSG i terenowe jednostki organiza-
cyjne SG, okreœlaj¹ wydatki planowane do poniesienia
w ramach zadañ i podzadañ na dany rok bud¿etowy i dwa
kolejne lata, ze wskazaniem Ÿróde³ finansowania planowa-
nych wydatków.

5. Wzory materia³ów planistycznych do opracowania projektu
bud¿etu zadaniowego przekazywane s¹ zarz¹dom KGSG,
nastêpnie komórkom bud¿etowym KGSG oraz terenowym
jednostkom organizacyjnym SG, przez BF KGSG w wersji
papierowej i elektronicznej, zgodnie z harmonogramem
opracowywania projektu bud¿etu zadaniowego okreœlo-
nym w za³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia.

6. Uzasadnienie do projektu bud¿etu zadaniowego opraco-
wuj¹ zarz¹dy KGSG, zgodnie z w³aœciwoœci¹, na podsta-
wie wzoru uzasadnienia przekazanego przez BF KGSG.

Rozdzia³  5

Wprowadzenie i stosowanie mierników wykonania zadañ

§ 13.

1.  Zarz¹dy KGSG okreœlaj¹ mierniki, wyznaczaj¹ce stopieñ
realizacji celów wskazanych w ramach bud¿etu zadanio-
wego.

2. Komórki bud¿etowe KGSG, zgodnie z w³aœciwoœci¹,  usta-
laj¹ zasady wstêpnej oceny celowoœci ponoszonych wy-
datków w zakresie dokonywanych zakupów oraz wskaŸ-
niki, którymi dokonaj¹ pomiaru oceny tej celowoœci.

3. Zarz¹dy KGSG opracowuj¹ metodologiê gromadzenia
i przetwarzania mierników, o których mowa w ust. 1.

4.  Komórki bud¿etowe KGSG opracowuj¹ metodologiê gro-
madzenia i przetwarzania dokonanej oceny celowoœci po-
noszonych wydatków.

5. Dane jednostkowe dotycz¹ce mierników i ustalonych za-
sad oceny celowoœci realizowanych zakupów gromadzo-
ne s¹ przez terenowe jednostki organizacyjne SG i przesy-
³ane celem przetworzenia i weryfikacji odpowiednio do
w³aœciwych zarz¹dów KGSG i komórek bud¿etowych
KGSG.

6. W celu zaplanowania wydatków w sposób celowy
i oszczêdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlep-
szych efektów z danych nak³adów, oraz optymalnego do-
boru metod i œrodków do osi¹gniêcia za³o¿onych celów,
ustalone mierniki i zasady oceny celowoœci, o których
mowa w ust. 1 i 2, wykorzystywane s¹ odpowiednio na
wszystkich etapach planowania.

Rozdzia³ 6

Zastosowanie mechanizmów kontroli funkcjonalnej
w zakresie opracowywania planów rzeczowych zadañ,

projektu bud¿etu, projektu bud¿etu zadaniowego
oraz planu finansowego

§ 14.

1. Zg³aszanie potrzeb planowanych wydatków,  podlega kon-
troli funkcjonalnej w komórkach organizacyjnych KGSG
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oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych SG. Spo-
rz¹dzanie, weryfikacja i zatwierdzenie opracowywania
materia³ów planistycznych podlegaj¹ kontroli funkcjonal-
nej w komórkach bud¿etowych KGSG, zarz¹dach KGSG
oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych SG, w za-
kresie, w jakim uczestnicz¹ one w opracowywaniu planu
rzeczowego zadañ, projektu bud¿etu, projektu bud¿etu za-
daniowego oraz planów finansowych.

2. W komórkach organizacyjnych KGSG kontrolê, o której
mowa w ust. 1, sprawuj¹ odpowiednio kierownik komór-
ki organizacyjnej KGSG oraz kierownicy komórek we-
wnêtrznych w komórkach organizacyjnych KGSG, a tak¿e
G³ówny Ksiêgowy Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej
w zakresie swojej w³aœciwoœci.

3. W terenowych jednostkach organizacyjnych SG kontrolê,
o której mowa w ust. 1, sprawuje kierownik tej jednostki,
a tak¿e upowa¿niony kierownik komórki wyodrêbnionej
w strukturze tej jednostki oraz g³ówny ksiêgowy tereno-
wej jednostki organizacyjnej SG w zakresie swojej w³aœci-
woœci.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest dokumentowana
przez osoby sprawuj¹ce kontrolê poprzez wpisanie imie-
nia i nazwiska lub opatrzenie piecz¹tk¹  imienn¹ oraz z³o-
¿eniem podpisu i umieszczeniem daty.

5. W zakresach obowi¹zków osób, o których mowa w ust. 2
i 3, okreœla siê obowi¹zek przeprowadzania kontroli funk-
cjonalnej.

§ 15.

   Komórki bud¿etowe KGSG otrzymuj¹ materia³y pla-
nistyczne i wykorzystuj¹ je w procesie planowania i zaopa-
trzenia centralnego, a tak¿e w sprawowaniu nadzoru nad te-
renowymi jednostkami organizacyjnymi SG.

§ 16.

1. Odpowiedzialnoœæ za celowoœæ w zakresie zg³aszania po-
trzeb planowanych wydatków ponosi kierownik komórki

organizacyjnej KGSG, kierownik terenowej jednostki or-
ganizacyjnej SG, zg³aszaj¹cy te potrzeby.

2. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego zaplanowa-
nia wydatków, dokonanego przez komórki organizacyjne
KGSG lub terenowe jednostki organizacyjne SG, kierow-
nik komórki bud¿etowej KGSG, w zakresie swojej w³aœci-
woœci, informuje o tym Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, przedstawiaj¹c jednoczeœnie propozycje dal-
szych dzia³añ w tym zakresie.

§ 17.

   BF KGSG dokonuje zgodnie z w³aœciwoœci¹ oceny pod
wzglêdem merytorycznym i formalno-rachunkowym planu
rzeczowego zadañ, projektu bud¿etu zadaniowego, projektu
bud¿etu na poszczególnych etapach planowania.

Rozdzia³ 7

Przepisy koñcowe

§ 18.

   Traci moc zarz¹dzenie Nr 105 Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie pla-
nowania rzeczowo-finansowego oraz realizacji planu rzeczo-
wo-finansowego w Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11,
poz. 99 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 13), zmienione zarz¹dzeniem
Nr 69 z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.

§ 19.

Przepisy zarz¹dzenia maj¹ zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2009 r.

§ 20.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 17
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 13 marca 2009 r.

Za³¹cznik  nr 1

Harmonogram opracowywania planów rzeczowych zadań

L.p.
Jednostka
realizująca

Zakres czynności
Termin

Realizacji
Jednostka

otrzymująca

1. BF KGSG • Przesłanie materiałów planistycznych

• Przesłanie informacji o zasadach
opracowywania wymienionych
materiałów

W terminie 3 dni
od otrzymania
informacji
niezbędnych do
opracowania
planów
rzeczowych zadań

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

2. • komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

Przesłanie wypełnionych materiałów
planistycznych w zakresie planów rzeczowych

W terminie
określonym przez
BF KGSG
uzależnionym od
harmonogramu
sporządzenia
planów

 BF KGSG

3.  BF KGSG • Dokonanie oceny otrzymanych
materiałów planistycznych pod
względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym;

• Opracowanie planu planów rzeczowych

W terminie
określonym przez
MSWiA

MSWiA

4. BF KGSG Przesłanie informacji na temat przekazanych
do MSWiA planów rzeczowych

Do 21 dni
roboczych od
przesłania

informacji do
MSWiA

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG
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Za³¹cznik  nr 2

Harmonogram opracowywania projektu budżetu

L.p.
Jednostka
realizująca

Zakres czynności
Termin

realizacji
Jednostka

otrzymująca

1.

BF KGSG

• Przesłanie materiałów planistycznych;

• Przesłanie informacji o zasadach
opracowywania materiałów w zakresie
projektu budżetu.

do 30 kwietnia

• Terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

• komórki
budżetowe
KGSG

2.
terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

Przesłanie wypełnionych materiałów
planistycznych.

do 30 maja

• komórki
budżetowe
KGSG

• BF KGSG

3.
komórki
budżetowe
KGSG

Opracowanie materiałów planistycznych
w zakresie wydatków centralnych.

do 15 czerwca BF KGSG

4.

komórki
budżetowe
KGSG

• Przedstawienie opracowanych materiałów
planistycznych w zakresie wydatków
centralnych.

• Dokonanie, w ramach nadzoru, oceny
wybranych przedsięwzięć określonych
w otrzymanych formularzach planistycznych,
pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym, znacząco wpływających m.in.
na wielkość, celowość oraz zasadność
planowanych wydatków.

do 15 czerwca

• Zarządy
KGSG

• BAS KGSG

5.

Zarządy
KGSG

• Dokonanie, w ramach nadzoru, oceny
wybranych przedsięwzięć określonych
w otrzymanych formularzach planistycznych
pod względem merytorycznym.

• Ocena przedsięwzięć pod względem
zgodności z Wieloletnią koncepcją
funkcjonowania Straży Granicznej.

do 30 czerwca
Komórki
budżetowe KGSG

6.
komórki
budżetowe
KGSG

• Uwzględnienie uwag Zarządów KGSG.

• Przesłanie uzgodnionego projektu planu
do BF KGSG.

do 15 lipca

• BF KGSG

• BAS KGSG
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7.

BF KGSG

• Dokonanie, w ramach nadzoru, oceny
otrzymanych formularzy planistycznych pod
względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym.

• Weryfikacja zbiorczych materiałów
planistycznych o oparciu o ocenę
przedstawioną przez komórki budżetowe
KGSG.

• Opracowanie propozycji podziału
przyznanej dla Straży Granicznej wstępnej
kwoty wydatków; przedstawienie propozycji
Komendantowi Głównemu SG.

• Opracowanie wstępnego zbiorczego
projektu planu finansowego SG.

W terminie 3 dni od
dnia otrzymania z
MSWiA informacji
o kwotach dochodów
i wydatków
przyjętych
w projekcie ustawy
budżetowej

8.

BF KGSG

Przesłanie terenowym jednostkom
organizacyjnym SG i komórkom budżetowym
KGSG informacji o limitach wydatków
wynikających z zaakceptowanego przez
Komendanta Głównego SG podziału kwot
przyjętych dla Straży Granicznej w projekcie
ustawy budżetowej.

Niezwłocznie po
akceptacji przez
Komendanta
Głównego
propozycji podziału

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyj-
ne SG

9. • komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

Przesłanie skorygowanych do wysokości
wstępnych kwot wydatków materiałów
planistycznych.

W terminie
określonym przez BF
KGSG

BF KGSG

10.

BF KGSG

Opracowanie projektu budżetu zapewniającego
zgodność kwot wydatków ze wstępnie
otrzymanymi limitami.

W terminie
wymaganym przez
MSWiA

MSWiA

11.

BF KGSG

Przesłanie terenowym jednostkom
organizacyjnym SG i komórkom budżetowym
KGSG informacji o limitach wydatków
wynikających z dokonanego przez Komendanta
Głównego SG podziału kwot przyjętych dla
Straży Granicznej w projekcie ustawy
budżetowej

W terminie 14 dni
od dnia otrzymania
z MSWiA informacji
o kwotach
dochodów
i wydatków
przyjętych
w projekcie ustawy
budżetowej

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyj-
ne SG

12. • komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

Przesłanie zweryfikowanych projektów budżetu,
dostosowanych do wysokości limitów,
o których mowa powyżej

W terminie 10 dni
od daty przesłania
przez BF KGSG

BF KGSG
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13.

BF KGSG

• Opracowanie projektu budżetu
zapewniającego zgodność kwot
wydatków z projektem ustawy
budżetowej;

• przekazanie do MSWiA zatwierdzonego
przez Komendanta Głównego Straży
Granicznej projektu budżetu.

W terminie do
dnia 1 grudnia MSWiA

14.

BF KGSG
Opracowanie planu finansowego na dany rok
budżetowy i przedłożenie go Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.

W terminie nie
dłuższym niż 14
dni od dnia
otrzymania
informacji z
MSWiA o kwotach
dochodów
i wydatków
przyjętych
w ustawie
budżetowej

Komendant
Główny Straży
Granicznej

15.

BF KGSG

Przekazanie terenowym jednostkom
organizacyjnym SG i komórkom budżetowym
KGSG planów finansowych tych jednostek
i komórek, wynikających z zatwierdzonego
planu finansowego Straży Granicznej.

Niezwłocznie po
zatwierdzeniu
przez Komendanta
Głównego SG
planu
finansowego na
dany rok
budżetowy

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG
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Za³¹cznik  nr 3

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

L.p.
Paragraf,
pozycja

analityczna
Nazwa zadania

Ogółem kwota
planowana na rok

budżetowy…

Kwota ujęta
we wzorze

podstawowym (BW)

Dodatkowe potrzeby
nie ujęte we wzorze

podstawowym
(różnica pomiędzy
kol. 4 i 5) (BW-p)

Szczegółowa kalkulacja

1 2 3 4 5 6 7

I GRUPA 0 - FINANSE

II GRUPA 1 - ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA

1 421

1.1 421008

1.1.1

1.1.2

1.2 421009

Razem  § 421

2 427

Razem  § 427

Razem GRUPA 1

III GRUPA 2 - TRANSPORT

V GRUPA 4 – UMUNDUROWANIE

1 418

1.1 418002

Razem  § 418

2 421

1.1 421004

Razem  § 421

Razem GRUPA 4

… GRUPA 9 - LECZNICTWO

OGÓŁEM

Strona 1 z 2
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Uwagi:

1. Dane ujęte w ww. tabeli uwzględniają zasadność i hierarchiję ważności kwalifikowalnych wydatków.

2. Należy wskazać techniki algorytmizacji do poszczególnych pozycji budżetowych (w sytuacji gdy jest to możliwe) oraz przedstawić zastosowaną
kalkulację lub powołać się na źródła (akty prawne), które określają dany wzorzec planowania.

3. W przypadku zastosowania wskaźnika makroekonomicznego (np. 10% wskaźnik zwiększający, wskaźnik inflacji) należy podać w uzasadnieniu
konieczność jego uwzględnienia.

4. W przypadku obszernych uzasadnień dotyczących szczegółowej kalkulacki (kolumna nr 7) należy zamieścić je w załączeniu, na oddzielnej karcie oraz
wpisać w kolumnę nr 7 załącznika dołączony do arkusza.

Sporządził ……………………

Data ………………… Podpis ….......…….

Sprawdził ……………………

Data ………………… Podpis ……….

Strona 2 z 2



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 3               – 56 –                                                               Poz. 17

Za³¹cznik  nr 4

Harmonogram opracowywania projektu budżetu zadaniowego

L.p.
Jednostka
realizująca

Zakres czynności
Termin

Realizacji
Jednostka

otrzymująca

1. BF KGSG • Przesłanie materiałów planistycznych w
zakresie budżetu zadaniowego.

• Przesłanie informacji o zasadach
opracowywania wymienionych
materiałów.

1 kwietnia Zarządy KGSG

2. Zarządy KGSG Przesłanie wypełnionych materiałów
planistycznych w zakresie budżetu
zadaniowego wraz z uzasadnieniem.

30 kwietnia • BF KGSG

• BAS KGSG

3. • BF KGSG

• BAS KGSG

Dokonanie oceny otrzymanych z Zarządów
KGSG materiałów planistycznych pod
względem merytorycznym i formalnym.

20 maja

4. BF KGSG Przesłanie materiałów planistycznych
celem dokonania podziału otrzymanych
wstępnie limitów finansowych na
poszczególne zadania/podzadania.

W terminie
określonym dla
przesłania
informacji o limitach
wydatków
wynikających z
zaakceptowanego
przez Komendanta
Głównego Straży
Granicznej podziału
wstępnej kwoty
wydatków

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

5. • Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

Opracowanie otrzymanych z BF KGSG
formularzy planistycznych.

W terminie
określonym przez
BF KGSG

BF KGSG

6. BF KGSG • Opracowanie zbiorczego projektu
budżetu zadaniowego SG.

• Opracowanie planu budżetu
zadaniowego.

W terminie
określonym przez
MSWiA

MSWiA

7. BF KGSG Przesłanie informacji na temat
przekazanych do MSWiA zadań i kwot
ujętych w ramach budżetu zadaniowego

Do 21 dni
roboczych od
przesłania
informacji do MSWiA

• Zarządy
KGSG

• Komórki
budżetowe
KGSG

• terenowe
jednostki
organizacyjne
SG

• BAS KGSG
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Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218,
z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r.
Nr 22, poz. 120) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu Nr 5 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie okreœlenia za-
sad gospodarowania mieniem bêd¹cym w zarz¹dzie Stra¿y
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 i Nr 9,
poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, poz. 78,
z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104 oraz z 2007 r. Nr 8,
poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11, poz. 98 i Nr 13, poz. 111) zmie-
nionym zarz¹dzeniem Nr 30 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 67
z dnia 10 wrzeœnia 2008 r., Nr 72 z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.
i zarz¹dzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

18

ZARZ¥DZENIE NR 18

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 16 marca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania mieniem bêd¹cym w zarz¹dzie Stra¿y Granicznej

1) w § 125 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sytuacjach uzasadnionych stanem wyposa¿enia

w sprzêt transportowy, kierownik jednostki prowadz¹-
cej gospodarkê transportow¹ mo¿e dokonywaæ prze-
suniêæ sprzêtu transportowego pomiêdzy grupami/pod-
grupami eksploatacyjnymi samochodów: patrolowych,
ciê¿arowo-osobowych, mikrobusów i autobusów.”;

2) za³¹cznik nr 11 do zarz¹dzenia otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od dnia
podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
w z. pp³k SG Tomasz PEST
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 18
z dnia 16 marca 2009 r.

Normy
należności sprzętu transportowego jednostek prowadzących gospodarkę transportową

Samochody
patrolowe-
szosowe

Samochody
 patrolowe-terenowe

Samochody
ciężarowo-
osobowe

Pojazdy specjalne Autobusy:
Samochody
ciężarowe:

Pojazdy
logistyczne:

Przyczepy:

Lp.

Jednostka
/komórka/

organizacyjna;
Grupa /podgrupa/

eksploatacyjna
sprzętu

transportowego kategoria
A

kategoria
B

kategoria
A

kategoria
B

kategoria
C

o dmc do
2,5 t.

o
 d

m
c 

p
rz

e
kr

a
cz

.
2,

5
 t

 d
o

 3
,5

 t
. M
ik

ro
b

u
sy

M
o

to
cy

kl
e

Pojazdy
 typu
ATV

Skutery
śnieżne

Ło
d

zi
e 

p
at

ro
lo

w
e

o
b

se
rw

ac
yj

ne

sz
en

g
en

b
u

sy

in
n

e

S
am

. d
o

 p
rz

ew
oz

u
 z

at
rz

ym
an

yc
h

do 20
miejsc

powyżej
20

miejsc

o
 d

m
c 

d
o

 3
,5

 t
.

o
 d

m
c 

p
rz

ek
ra

cz
.

3,
5 

t.

o
 d

m
c 

d
o

 3
,5

 t
.

o
 d

m
c 

p
rz

ek
ra

cz
.

3,
5 

t.

tr
an

sp
o

rt
o

w
e

sp
ec

ja
ln

e

ŁĄCZNIE:

1 Morski OSG 23 40 14 32 6 15 23 19 47 22 0 0 2 6 1 4 2 2 5 7 9 5 6 37 327

2
Warmińsko-

Mazurski OSG 14 38 10 49 2 14 8 13 60 37 0 3 12 5 1 5 3 3 1 4 2 5 2 6 297

3 Podlaski OSG 26 63 28 64 5 21 9 26 120 36 3 4 12 5 0 12 2 1 3 3 5 6 23 8 485

4 Nadbużański OSG 36 35 54 43 3 10 12 20 126 36 18 14 29 4 1 14 1 2 2 2 2 2 6 16 488

5 Bieszczadzki OSG 23 54 19 53 5 17 10 17 82 36 10 0 26 5 0 11 3 2 1 2 8 6 4 16 410

6 Karpacki OSG 29 44 20 46 10 19 12 35 60 13 12 0 3 8 1 13 2 2 0 2 5 3 1 10 350

7 Śląski OSG 16 44 6 20 2 7 4 22 30 6 3 0 1 7 0 8 3 1 3 1 2 0 2 3 191

8 Sudecki OSG 10 24 5 20 1 6 3 15 20 7 6 0 0 0 0 6 2 1 2 2 1 1 5 1 138

9 Łużycki OSG 14 31 5 20 12 4 9 23 23 8 7 0 1 1 2 10 4 3 3 2 10 3 7 5 207

10 Lubuski OSG 24 40 8 15 5 8 7 17 14 4 0 0 0 7 1 12 3 1 6 4 9 1 0 5 191

11 Pomorski OSG 29 26 6 14 4 2 7 12 9 6 0 5 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 5 144

12 COS SG 4 15 3 9 3 3 7 14 3 1 3 0 1 0 0 2 4 1 4 5 1 1 3 87

13 Nadwiślański OSG 36 82 7 12 8 15 15 30 8 1 0 0 0 6 2 12 4 1 6 2 10 0 6 2 265

Ogółem należność
w Straży Granicznej:

284 536 185 397 63 141 122 256 613 215 60 29 87 56 10 114 33 23 35 36 70 34 64 117 3580

Należność określona w tabeli obejmuje między innymi odpowiednio:

1. Samochody patrolowe-szosowe:

-  kat. A – małolitrażowe samochody osobowe do 5 miejsc klasy Fiat Panda/Seicento, Skoda Fabia itp.;

-  kat. B – pozostałe samochody osobowe do 5 miejsc klasy Skoda Octavia, VW Passat itp., przeznaczone do celów patrolowych i komunikacyjnych.
2. Samochody patrolowe-terenowe:

-  kat. A – małolitrażowe samochody z napędem 4x4 – przewidywane do patrolowania granicy w zależności od warunków terenowych w rejonie działania placówek,

-  kat. B – samochody patrolowe klasy Land Rover, Mercedes, Jeep,

-  kat. C – samochody patrolowe o liczbie miejsc powyżej 5 z napędem 4x4 – zasadniczo przeznaczone dla pododdziałów specjalnych/odwodowych.
3. Samochody ciężarowo-osobowe: – uniwersalne samochody ciężarowo-osobowe, sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej, przeznaczone do przewozu osób i ładunków.
4. Mikrobusy - samochody osobowe od 6 do 9 miejsc siedzących, klasy VW Transporter/ Caravelle, Daewoo Lublin.
5. Pojazdy specjalne: – pojazdy obserwacyjne, Schengenbusy, pojazdy do prześwietlania bagaży, radary.
6. Samochody ciężarowe – sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, przeznaczone do transportu ładunków.
7. Pojazdy logistyczne – sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Grupa obejmuje samochody osobowe, ciężarowe, sprzęt specjalistyczny przeznaczone do zabezpieczenia logistycznego realizowanych zadań;
W podgrupach wliczono odpowiednio samochody: sanitarne, izotermiczne, do przewozu psów, ciągniki rolnicze, koparko-ładowarki, samochody asenizacyjne, cysterny paliwa, wody, warsztaty, podnośniki hydrauliczne, żurawie średniego udżwigu.
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Na podstawie  art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 oraz
w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229,
poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208,
poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343) zarz¹dza siê, co nastê-
puje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu Nr 70 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadze-
nia dokumentacji dotycz¹cej zasad rachunkowoœci w Komen-
dzie G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 2 pkt 3-5 otrzymuj¹ brzmienie:
„3) komórka organizacyjna – komórkê organizacyjn¹ Ko-

mendy G³ównej Stra¿y Granicznej;
4)  komórka zaopatruj¹ca – komórkê organizacyjn¹ Ko-

mendy G³ównej Stra¿y Granicznej zobowi¹zan¹ do pla-
nowania, zaopatrywania i prowadzenia ewidencji rze-
czowych aktywów maj¹tku;

5)   kierownik jednostki – Komendant G³ówny Stra¿y Gra-
nicznej”;

2) w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia:
a) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okresem sprawozdawczym jest miesi¹c.”,
b) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Nale¿noœci i zobowi¹zania oraz inne sk³adniki akty-
wów i pasywów wyra¿one w walutach obcych, wy-
cenia siê nie póŸniej ni¿ na koniec kwarta³u, wed³ug
zasad obowi¹zuj¹cych na dzieñ bilansowy.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Nale¿noœci realizowane na rzecz innych podmio-

tów ujmuje siê jako zobowi¹zania na rzecz tych
podmiotów.

2. Wartoœæ nale¿noœci aktualizuje siê zgodnie
z ustaw¹ o rachunkowoœci, z zastrze¿eniem
ust. 3-6.

3. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci doty-
cz¹cych rozchodów bud¿etu zalicza siê do wy-
ników na pozosta³ych operacjach niekasowych.

4. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci dotycz¹-
cych funduszy tworzonych na podstawie ustaw
obci¹¿aj¹ fundusze.

5. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci realizo-
wanych na rzecz innych podmiotów obci¹¿aj¹
zobowi¹zania wobec tych podmiotów.

6. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci s¹ do-
konywane nie póŸniej ni¿ na dzieñ bilansowy.”,
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z dnia 20 marca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotycz¹cej zasad rachunkowoœci
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

d) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na ko-

niec roku obrotowego jako ró¿nica pomiêdzy
uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosz-
tami zwi¹zanymi z tymi przychodami, dotycz¹-
cymi danego okresu sprawozdawczego, nieza-
le¿nie od terminu ich zap³aty. Wynik finansowy
ustalany jest zgodnie z wariantem porównaw-
czym rachunku zysków i strat na koncie 860. Pod
dat¹ 31 grudnia ujmuje siê:
1) po stronie Wn:

a) poniesione koszty dzia³alnoœci 400,
b) koszty amortyzacji 401,
c) koszty operacji finansowych 750,
d) pozosta³e koszty operacyjne 760;

2) po stronie Ma:
a) przychody finansowe 750,
b) pozosta³e przychody operacyjne 760,
c) pokrycie kosztów amortyzacji 761.

2. Saldo wyniku finansowego powiêksza (w przy-
padku zysku) lub pomniejsza (w przypadku stra-
ty) fundusz jednostki w roku nastêpnym, pod dat¹
przyjêcia sprawozdania finansowego.”,

e) w § 7 ust. 2-4 otrzymuj¹ brzmienie:
„2.  Ksiêgi rachunkowe w ujêciu wartoœciowym prowa-

dzone s¹ przez BF KGSG, w ujêciu iloœciowo-war-
toœciowym prowadzone s¹ przez komórki zaopa-
truj¹ce, a w ujêciu iloœciowym prowadzone s¹
w magazynach depozytowych Nadwiœlañskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej, magazynach komórek
zaopatruj¹cych oraz jednostkach organizacyjnych
Stra¿y Granicznej.

3.  Ksiêgi rachunkowe w ujêciu wartoœciowym prowa-
dzone s¹ technik¹ komputerow¹ w programie fi-
nansowo-ksiêgowym FT-FK (wersja 2.3B), który s³u-
¿y do ksiêgowania operacji gospodarczych w opar-
ciu o zapisy dokonywane na kontach analitycznych,
których odpowiednie zsumowanie daje obroty kon-
ta syntetycznego. Program ten zawiera równie¿
ewidencjê kosztów wed³ug rodzaju, rozrachunków
z kontrahentami oraz rejestry zakupu i sprzeda¿y
VAT. W jednostce prowadzi siê ksiêgê pomocnicz¹
œrodków trwa³ych w programie ksiêgowym FT-ST
(wersja 5.02.08-0 DKS).

 4. System FT-FK (wersja 2.3B) stosuje siê od dnia
4 wrzeœnia 2003 r. System FT-ST (5.02.08-0 DKS) sto-
suje siê od dnia 1 stycznia 2008 r.”,

f) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Umorzenia (amortyzacji) wartoœci œrodków trwa-

³ych  o wartoœci  przekraczaj¹cej wysokoœæ usta-
lon¹ w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych, dokonuje siê metod¹ liniow¹, przy za-
stosowaniu stawek okreœlonych w przepisach do-
tycz¹cych  podatku dochodowym od osób praw-
nych.”,
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g) w § 10:
-  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ceny ewidencyjne rzeczowych sk³adników akty-
wów ustala siê na poziomie rzeczywistych cen
nabycia lub kosztu wytworzenia, wynikaj¹cych
ka¿dorazowo z faktury dostawcy lub rozliczenia
kosztów. W celu uzyskania zgodnoœci wartoœci
brutto dowodu przyjêcia z wartoœci¹ brutto fak-
tury zakupu stosuje siê zasadê stosowania ró¿-
nych cen jednostkowych tego samego asortymen-
tu. Wartoœci te nie mog¹ w sposób znacz¹cy od-
biegaæ od siebie”,

-  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozchodu materia³ów z konta 310 „Materia³y” na

podstawie kwartalnych zestawieñ (wraz z za³¹cz-
nikami) przekazania materia³ów do jednostek or-
ganizacyjnych Stra¿y Granicznej lub innych pod-
miotów spoza Stra¿y Granicznej;”,

-  w ust. 3 pkt  4-6 otrzymuj¹ brzmienie:
„4) prowadzeniu ewidencji iloœciowo-wartoœciowej

w komórce zaopatruj¹cej;
5) prowadzeniu ewidencji iloœciowej w magazynie

depozytowym Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej oraz magazynach komórek zaopatruj¹-
cych i jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej;

6) wycenie stanów iloœciowych na koniec roku obro-
towego i uzgodnienie tego stanu z wynikami in-
wentaryzacji.”,

-  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zestawienie, zgodne z ewidencj¹ iloœciowo-war-

toœciow¹, podpisane przez osobê sporz¹dzaj¹c¹
oraz kierownika komórki zaopatruj¹cej nale¿y
przekazaæ g³ównemu ksiêgowemu w terminie
umo¿liwiaj¹cym dotrzymanie terminu opracowa-
nia przez jednostkê sprawozdawczoœci.”,

h) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Wydatki na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ jednostki finanso-

wane s¹ w ramach planu wydatków bud¿etowych
Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej oraz
planu wydatków bud¿etowych jednostki dotycz¹-
cych limitów do planu wydatków jednostki przydzie-
lonym poszczególnym komórkom organizacyjnym
stosownie do ich regulaminów organizacyjnych (za-
kresu dzia³ania).”,

i)  § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej in-

strukcji dotycz¹cych rachunkowoœci stosuje siê
przepisy ustawy o rachunkowoœci, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505)
oraz rozporz¹dzeñ wydanych na jej podstawie.”;

3) w za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia:
a) w  tabeli „ Wykaz kont syntetycznych” w „Zespole 0

„Maj¹tek trwa³y””:
-  po koncie „011 Œrodki trwa³e” dodaje siê konto „013

Pozosta³e œrodki trwa³e”,

- po koncie „071 Umorzenie œrodków trwa³ych oraz
wartoœci niematerialnych i prawnych” dodaje siê
konto „072 Umorzenie pozosta³ych œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych”,

b) w tabeli „Wykaz kont syntetycznych” w „Zespole 9
„Konta pozabilansowe”” uchyla siê konto „997 Zaan-
ga¿owanie œrodków funduszy pomocowych”,

c) w „Komentarzu do planu kont”:
- w „Zespole 0 “ „Maj¹tek trwa³y”” po komentarzu do

kont „Konto 011 “Œrodki trwa³e”  Konto 017 „Uzbro-
jenie i sprzêt wojskowy”” dodaje siê komentarz
do konta 013 „Pozosta³e œrodki trwa³e” w brzmieniu:

       „Konto 013 „Pozosta³e œrodki trwa³e”

Konto 013 s³u¿y do ewidencji stanu oraz zwiêkszeñ
i zmniejszeñ wartoœci pocz¹tkowej pozosta³ych œrod-
ków trwa³ych, niepodlegaj¹cych ujêciu na kontach
011 i 017, wydanych do u¿ywania na potrzeby dzia-
³alnoœci podstawowej jednostki lub dzia³alnoœci fi-
nansowo wyodrêbnionej, które podlegaj¹ umorze-
niu w pe³nej wartoœci w miesi¹cu wydania do u¿y-
wania.
Na stronie  Wn konta 013 ujmuje siê zwiêkszenia, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartoœci pocz¹t-
kowej pozosta³ych œrodków trwa³ych znajduj¹cych
siê w u¿ywaniu, z wyj¹tkiem umorzenia ujmowane-
go na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje siê w szczególno-
œci:
 1) œrodki trwa³e przyjête do u¿ywania z zakupu lub

inwestycji;
 2)  nadwy¿ki œrodków trwa³ych w u¿ywaniu;
 3) nieodp³atne otrzymanie œrodków trwa³ych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1)  wycofanie œrodków trwa³ych z u¿ywania na sku-

tek likwidacji, zniszczenia lub zu¿ycia, sprzeda¿y,
nieodp³atnego przekazania oraz zdjêcia z ewiden-
cji syntetycznej;

2)  ujawnione niedobory œrodków trwa³ych w u¿y-
waniu.

 Ewidencja szczegó³owa prowadzona do konta 013
powinna umo¿liwiæ ustalenie wartoœci pocz¹tkowej
œrodków trwa³ych oddanych do u¿ywania oraz osób
lub komórek organizacyjnych, u których znajduj¹ siê
œrodki trwa³e.
Konto 013 mo¿e wykazywaæ saldo Wn, które wyra¿a
wartoœæ œrodków trwa³ych znajduj¹cych siê w u¿y-
waniu w wartoœci pocz¹tkowej.
Do pozosta³ych œrodków trwa³ych w u¿ywaniu zali-
cza siê rzeczowe sk³adniki maj¹tku trwa³ego o war-
toœci pocz¹tkowej nie ni¿szej ni¿ 300 z³ i nie wy¿szej
ni¿ 3.500 z³ lub przekraczaj¹cej t¹ wartoœæ, ale ich
przewidywany okres ekonomicznej u¿ytecznoœci jest
równy lub krótszy ni¿ rok oraz te, których nie zalicza
siê do œrodków trwa³ych (podstawowych) bez wzglê-
du na wartoœæ i okres u¿ytkowania na podstawie od-
rêbnych przepisów.”,

- w Zespole 0 „Maj¹tek trwa³y” po komentarzu do kont
„Konto 071 „Umorzenie œrodków trwa³ych oraz war-
toœci niematerialnych i prawnych” Konto 077 „Umo-
rzenie uzbrojenia i sprzêtu wojskowego”” dodaje siê
komentarz do konta 072 „Umorzenie pozosta³ych
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œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych” w brzmieniu:

„Konto 072 - „Umorzenie pozosta³ych œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych”

Konto 072 s³u¿y do ewidencji zmniejszeñ wartoœci
pocz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niema-
terialnych i prawnych, podlegaj¹cych umorzeniu jed-
norazowo w pe³nej wartoœci, w miesi¹cu wydania
ich do u¿ywania.
Umorzenie ksiêgowane jest w korespondencji z kon-
tem 401.
Na stronie  Ma konta 072 ujmuje siê zwiêkszenia, a na
stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartoœci po-
cz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niema-
terialnych i prawnych.
Na stronie  Wn konta 072 ujmuje siê umorzenie œrod-
ków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i praw-
nych zlikwidowanych z powodu zu¿ycia lub znisz-
czenia, sprzedanych, przekazanych nieodp³atnie oraz
zdjêtych z ewidencji syntetycznej, a tak¿e stanowi¹-
cych niedobór lub szkodê.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje siê odpisy umorze-
nia nowych, wydanych do u¿ywania œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych ob-
ci¹¿aj¹ce odpowiednie koszty, dotycz¹ce nadwy¿ek
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych otrzymanych nieodp³atnie.
Konto 072 mo¿e wykazywaæ saldo Ma, które wyra¿a
stan umorzenia wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych umo-
rzonych w pe³nej wartoœci w miesi¹cu wydania ich
do u¿ywania.”,

- w Zespole 2 „Rozrachunki i roszczenia” komentarz
do konta 221 „Konto 221 „Nale¿noœci z tytu³u docho-
dów bud¿etowych”” otrzymuje brzmienie:

     „Konto 221 – „Nale¿noœci z tytu³u
              dochodów bud¿etowych”

Konto 221 s³u¿y do ewidencji nale¿noœci z tytu³u do-
chodów bud¿etowych, z wyj¹tkiem nale¿noœci zahi-
potekowanych ujmowanych na koncie 226.
Na stronie  Wn konta 221 ujmuje siê nale¿noœci z ty-
tu³u dochodów bud¿etowych i zwroty nadp³at.
Na stronie  Ma konta 221 ujmuje siê wp³aty nale¿no-
œci z tytu³u dochodów bud¿etowych oraz odpisy
(zmniejszenia) nale¿noœci.

Ewidencja szczegó³owa do konta 221 powinna byæ
prowadzona wed³ug d³u¿ników i podzia³ek klasyfi-
kacji bud¿etowej oraz bud¿etów, których nale¿noœci
dotycz¹.
Konto 221 mo¿e wykazywaæ dwa salda. Saldo Wn
oznacza stan nale¿noœci z tytu³u dochodów bud¿e-
towych, a saldo Ma - stan zobowi¹zañ jednostki bu-
d¿etowej z tytu³u nadp³at w dochodach bud¿eto-
wych.”,

- w Zespole 2 „Rozrachunki i roszczenia” komentarz
do konta 226 „Konto 226 „D³ugoterminowe nale¿-
noœci bud¿etowe”” otrzymuje brzmienie:

„Konto 226 – „D³ugoterminowe nale¿noœci bud¿etowe”

Konto 226 s³u¿y do ewidencji d³ugoterminowych
nale¿noœci lub d³ugoterminowych rozliczeñ z bud¿e-

tem, a w szczególnoœci nale¿noœci z tytu³u prywaty-
zacji oraz nale¿noœci zahipotekowanych.
Na stronie  Wn konta 226 ujmuje siê ustalone nale¿-
noœci z tytu³u:
1) prywatyzacji, w korespondencji z kontem 015;
2) dochodów bud¿etowych przeksiêgowanych do za-

hipotekowanych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje siê:
1) równowartoœæ mienia zwróconego przez spó³ki,

w korespondencji z kontem 015,
2) ustanie hipoteki i przeksiêgowanie nale¿noœci do

nale¿noœci z tytu³u dochodów bud¿etowych, w ko-
respondencji z kontem 221.

Konto 226 mo¿e wykazywaæ saldo Wn, które ozna-
cza wartoœæ nale¿noœci zaliczanych do d³ugotermi-
nowych.”,

 -    w Zespole 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
komentarz do konta 800 „Konto 800 „Fundusz jed-
nostki”” otrzymuje brzmienie:

              „Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto 800 s³u¿y do ewidencji równowartoœci maj¹t-
ku trwa³ego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie  Wn konta 800 ujmuje siê zmniejszenia
funduszu, a na stronie Ma - jego zwiêkszenia, zgod-
nie z odrêbnymi przepisami reguluj¹cymi gospodar-
kê finansow¹ jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹

przyjêcia sprawozdania finansowego, straty bilan-
sowej roku ubieg³ego z konta 860;

2) przeksiêgowanie, pod dat¹ sprawozdania bud¿e-
towego, zrealizowanych dochodów bud¿etowych
z konta 222;

3) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹
przyjêcia sprawozdania finansowego, rozliczenia
wyniku finansowego z konta 820;

4) przeksiêgowanie, w koñcu roku obrotowego, do-
tacji z bud¿etu i œrodków bud¿etowych wykorzy-
stanych na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i praw-
nych;

6) ró¿nice z aktualizacji œrodków trwa³ych;
7) wartoœæ sprzedanych i nieodp³atnie przekazanych

podstawowych œrodków trwa³ych i inwestycji;
8) pasywa przejête od zlikwidowanych (po³¹czonych)

jednostek;
9) wartoœæ œrodków obrotowych przekazanych w ra-

mach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹

przyjêcia sprawozdania finansowego, zysku bilan-
sowego roku ubieg³ego z konta 860;

2) przeksiêgowanie, pod dat¹ sprawozdania finan-
sowego, zrealizowanych wydatków bud¿etowych
z konta 223;

3) wp³yw dotacji i œrodków przeznaczonych na fi-
nansowanie inwestycji;
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4) ró¿nice z aktualizacji œrodków trwa³ych;
5) nieodp³atne otrzymanie œrodków trwa³ych i inwe-

stycji;
6) aktywa przejête od zlikwidowanych (po³¹czonych)

jednostek;
7) wartoœæ œrodków obrotowych otrzymanych w ra-

mach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegó³owa prowadzona do konta 800
powinna zapewniæ mo¿liwoœæ ustalenia przyczyn
zwiêkszeñ i zmniejszeñ funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które
oznacza stan funduszu jednostki.”,

-   w Zespole 9 „Konta pozabilansowe” uchyla siê ko-
mentarz do konta 997 „Zaanga¿owanie œrodków fun-
duszy pomocowych”;

4)   w za³¹czniku nr 3 do zarz¹dzenia:
a) w § 9 w ust. 1 pkt 7-9 otrzymuj¹ brzmienie:

„7) dowód przyjêcia œrodka trwa³ego, zwany dalej „do-
kumentem OT”;

 8) dowód przyjêcia-przekazania œrodka trwa³ego, zwa-
ny dalej „dokumentem PT”;

 9) dowód likwidacji œrodka trwa³ego, zwany dalej „do-
kumentem LT”;”,

b) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Dokument OT, dokumentuje zarówno przychód

nowych œrodków trwa³ych z zakupu, jak i œrod-
ków trwa³ych u¿ywanych, wytworzonych
we w³asnym zakresie, powsta³ych w wyniku in-
westycji, a tak¿e ulepszonych.

2. Podstawê sporz¹dzenia dokumentu OT stano-
wi¹:
1) przy zakupie: faktura VAT dostawcy lub ra-

chunek wraz z protoko³em odbioru, przyjê-
cia;

2) w przypadku ujawnienia œrodka trwa³ego pod-
czas inwentaryzacji: zestawienie zbiorcze
spisu z natury z wyci¹giem z protoko³u roz-
patrzenia ró¿nic inwentaryzacyjnych przez
komisjê inwentaryzacyjn¹ zawieraj¹c¹ war-
toœæ inwentarzow¹ ujawnionego œrodka;

3) w sytuacji wytworzenia œrodka trwa³ego
we w³asnym zakresie: dokumentacja inwe-
stycyjna;

4)  w przypadku nieodp³atnego nabycia: umo-
wa darowizny, umowa spadku, dokument PT;

5) w przypadku ulepszenia: protokó³ odbioru
prac, faktura zakupu oraz wewnêtrzny doku-
ment OT;

6) w przypadku inwestycji: protoko³y odbioru,
zakoñczenia prac lub etapów prac, zatwier-
dzone sprawozdanie z zakoñczenia inwesty-
cji, protokó³ przyjêcia sporz¹dzony przez
odbiorcê;

7) w przypadku zakupów centralnych: dowód
wydania, przyjêcia wystawiony na podstawie
rozdzielnika zatwierdzonego przez kierowni-
ka komórki zaopatruj¹cej.

3. Dokument OT powinien byæ wystawiony przez
komórkê zaopatruj¹c¹ dokonuj¹c¹ zakupu lub
nabycia, b¹dŸ rozliczaj¹c¹ inwestycjê. Doku-
ment OT powinien byæ wystawiony w dwóch
egzemplarzach. Poszczególne egzemplarze do-
kumentu OT otrzymuj¹:

1) orygina³ – Wydzia³ Obs³ugi Finansowej BF
KGSG;

2) kopia - dla pracownika odpowiedzialnego za
gospodarkê œrodkami trwa³ymi w komórce
zaopatruj¹cej.

4. Dokument OT powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane dotycz¹ce œrodka trwa³ego:
1) nazwê œrodka;
2) datê przekazania do u¿ytkowania;
3) dane charakterystyczne œrodka trwa³ego;
4) numer i datê wystawienia faktury;
5) miejsce u¿ytkowania, wartoœæ nabycia.

5. Dokument OT powinien zawieraæ podpisy osób
merytorycznie odpowiedzialnych, którym prze-
kazano œrodek trwa³y oraz akceptacjê g³ówne-
go ksiêgowego i zatwierdzenie przez kierow-
nika komórki zaopatruj¹cej.

6. W dokumencie OT podlegaj¹ wype³nieniu
wszystkie rubryki. W rubrykach wpisuje siê do-
k³adn¹ i pe³n¹ nazwê œrodka trwa³ego, datê
przekazania do u¿ytkowania, dane charaktery-
styczne œrodka trwa³ego (np. rok produkcji, nu-
mer seryjny, wymiary, ciê¿ar itp.), miejsce u¿yt-
kowania œrodka trwa³ego, wartoœæ pocz¹tko-
wa. Symbole dodatkowe dokumentu OT nada-
je siê zgodnie z programem FT-ST, funkcjonu-
j¹cym w jednostce.”,

c) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Dokument PT s³u¿y do udokumentowania nie-

odp³atnego przekazania, przyjêcia œrodka trwa-
³ego oraz przekazania lub przyjêcia nak³adów
inwestycyjnych na modernizacjê œrodków
trwa³ych.

2. Dokument PT sporz¹dza w trzech egzempla-
rzach osoba odpowiedzialna za przekazywany
œrodek trwa³y w komórce zaopatruj¹cej. Po-
szczególne egzemplarze dokumentu PT otrzy-
muj¹:

1) orygina³ – Wydzia³ Obs³ugi Finansowej BF
KGSG;

2) kopia –  komórka organizacyjna przyjmuj¹-
ca œrodek trwa³y;

3) kopia  – pozostaje w komórce zaopatruj¹cej
przekazuj¹cej œrodek trwa³y.

3. Dokument PT podpisuj¹ przekazuj¹cy i przyj-
muj¹cy œrodek trwa³y.

4. Na podstawie ewidencji ksiêgowej ustala siê
wartoœæ pocz¹tkow¹ œrodka trwa³ego i dotych-
czasowe umorzenie. Symbole dodatkowe do-
kumentu PT nadaje siê zgodnie z programem
FT-ST funkcjonuj¹cym w jednostce.”,

d) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Dokument LT s³u¿y do dokumentacji likwidacji

(sprzeda¿y, wybrakowania) œrodka trwa³ego
lub jego czêœci. Dokument  LT Stanowi pod-
stawê zapisów w ksiêdze g³ównej i ksiêdze po-
mocniczej.

2. Decyzjê o likwidacji sk³adników maj¹tku trwa-
³ego podejmuje nadrzêdny u¿ytkownik, tj. kie-
rownik komórki zaopatruj¹cej po stwierdzeniu,
¿e dany sk³adnik maj¹tku utraci³ swoj¹ war-
toœæ u¿ytkow¹, g³ównie z powodu zniszczenia,
uszkodzenia, zepsucia, a jego naprawa jest
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ekonomicznie nieuzasadniona. Dokonuj¹c li-
kwidacji sk³adników maj¹tku trwa³ego pracow-
nik komórki organizacyjnej odpowiadaj¹cej za
gospodarkê wy¿ej wymienionymi sk³adnikami,
zobowi¹zany jest do wystawienia dokumentu
LT, do którego nale¿y do³¹czyæ protokó³ likwi-
dacji.

3. Dokument LT opracowuje komórka organiza-
cyjna, na której stanie ewidencyjnym znajduje
siê likwidowany œrodek trwa³y, w dwóch eg-
zemplarzach, orygina³ przekazywany jest do BF
KGSG, kopia pozostaje u wystawcy dokumen-
tu. Symbole dodatkowe dokumentu LT nadaje
siê zgodnie z programem finansowo-ksiêgo-
wym FT-ST funkcjonuj¹cym w jednostce.”,

e) w § 19 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Polecenie ksiêgowania podpisuje (zatwierdza) g³ów-

ny ksiêgowy.”,
f) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowody zewnêtrzne obce, otrzymane od kontrahen-
tów, nale¿y zarejestrowaæ celem ujêcia na koncie
rozrachunków w BF KGSG w dniu ich wp³ywu lub
w nastêpnym dniu roboczym, najpóŸniej do pi¹tego
dnia nastêpnego okresu sprawozdawczego, które-
go dowód dotyczy. Dowody te powinny posiadaæ
okreœlon¹ pozycjê analityczn¹ wydatków bud¿eto-
wych.”,

g) w § 27 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dowód ksiêgowy nie budzi zastrze¿eñ pod wzglê-

dem formalno-rachunkowym.”,
h) w § 28 ust. 2-4 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Po zatwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1, dowód
ksiêgowy akceptuje g³ówny ksiêgowy. Z³o¿enie pod-
pisu przez g³ównego ksiêgowego stanowi wykona-
nie postanowieñ art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 ).

3. Po akceptacji, o której mowa w ust. 2, dowód ksiê-
gowy stanowi podstawê do sporz¹dzenia dyspozy-
cji przelewu, która jest podpisywana przez osoby
wymienione w karcie wzorów podpisów z³o¿onej
w banku.

4. Na wszystkich dowodach ksiêgowych, na podstawie
których dokonano przelewu, o którym mowa
w ust. 3, umieszcza siê klauzulê okreœlaj¹c¹ numer
wyci¹gu oraz pozycjê dowodu w wyci¹gu banko-
wym. Klauzula ta uniemo¿liwia powtórne wykorzy-
stanie dowodu ksiêgowego oraz okreœla miejsce
tego dowodu w wyci¹gu bankowym.”,

i) w § 29 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyjêciem sk³adników maj¹tkowych do magazynu

lub magazynu depozytowego lub dokonanie proto-
kolarnego odbioru robót i us³ug;”,

j) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fakt przyjêcia sk³adników maj¹tkowych stwierdza

siê na podstawie adnotacji magazyniera na dowo-
dzie ksiêgowym. W przypadku gdy do przyjêcia

sk³adników maj¹tkowych wymagany jest protokó³
przyjêcia, adnotacjê magazyniera zamieszcza siê na
tym protokole, a na dowodzie ksiêgowym zamiesz-
cza siê stwierdzenie o przyjêciu sk³adników maj¹t-
kowych na podstawie protoko³u przyjêcia, okreœla-
j¹c jego numer i datê sporz¹dzenia.”,

k) w § 33 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wydawanie dowodów ksiêgowych poza obrêb jed-

nostki mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie pisem-
nej zgody kierownika jednostki lub upowa¿nionej
przez niego osoby. W przypadku wydawania poza
obrêb jednostki orygina³u dowodu ksiêgowego, na-
le¿y z tego dowodu sporz¹dziæ kserokopie, któr¹
po uwierzytelnieniu w³¹cza siê w miejsce orygina-
³u.”,

l) w § 35:
-  w ust. 1 pkt  4 otrzymuje brzmienie:

„4) u¿ytkownik – jednostki organizacyjne Stra¿y Gra-
nicznej, wykorzystuj¹ce zgodnie z przeznaczeniem
uzbrojenie i sprzêt  przydzielony na podstawie eta-
tów i tabel (norm) nale¿noœci lub uzbrojenie i sprzêt
przydzielone dodatkowo do realizacji zadañ s³u¿-
bowych, odpowiedzialne za utrzymanie jego w³a-
œciwego stanu technicznego;”,

-  w ust. 2 po pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i do-
daje siê  pkt 5 w brzmieniu:

„5) protokó³ przyjêcia (iloœciowo-wartoœciowy) tj. do-
wód przyjêcia sporz¹dzony przez odbiorcê doce-
lowego, potwierdzaj¹cy przyjêcie przedmiotu za-
mówienia centralnego do magazynu lub u¿ytko-
wania i ujêcie dostawy w ewidencji iloœciowo –
wartoœciowej, potwierdzony przez magazyniera
lub u¿ytkownika, stanowi¹cy wraz z faktur¹ pod-
stawê do dokonania przez p³atnika zap³aty za wy-
konan¹ dostawê.”,

m) w § 36:
-  w ust. 1 pkt 6-8 otrzymuj¹ brzmienie:

„6) odbiorca na podstawie protokó³u przyjêcia-prze-
kazania dokonuje zapisów w ewidencji logistycz-
nej. Kserokopia faktury jest podstaw¹ wystawie-
nia (w wymaganej iloœci egzemplarzy) dokumen-
tu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, któ-
re stanowi¹ podstawê dokonania zapisów w ewi-
dencji iloœciowo-wartoœciowej;

7)  odbiorca przesy³a jeden egzemplarz dokumentu
PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia w ter-
minie do 7 dni, od przyjêcia dostawy i otrzymania
kserokopii faktury do p³atnika;

 8)  p³atnik na podstawie zweryfikowanej faktury (po
dokonanej kontroli merytorycznej i formalno-ra-
chunkowej) i dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia dokonuje jej op³acenia oraz
ewidencjonuje operacjê na w³aœciwych kontach
syntetycznych w ujêciu wartoœciowym. W przy-
padku braku mo¿liwoœci zachowania terminu p³at-
noœci okreœlonego w umowie, w wyniku opóŸnieñ
w przes³aniu dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia, dopuszcza siê op³acenie fak-
tury na podstawie faksu tych dokumentów prze-
s³anego przez odbiorcê.”,

-  w ust. 2 pkt 4-6 otrzymuj¹ brzmienie:
„4) odbiorca na podstawie protokó³u przyjêcia-prze-

kazania dokonuje zapisów w ewidencji logistycz-
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nej. Kserokopia faktury jest podstaw¹ wystawie-
nia (w wymaganej iloœci egzemplarzy) dokumen-
tu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, któ-
re stanowi¹ podstawê dokonania zapisów w ewi-
dencji iloœciowo-wartoœciowej;

5) odbiorca przesy³a jeden egzemplarz dokumentu
PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia w ter-
minie do 7 dni, od przyjêcia dostawy i otrzymania
kserokopii faktury do p³atnika;

6) p³atnik na podstawie zweryfikowanej faktury (po
dokonanej kontroli merytorycznej i formalno-ra-
chunkowej) i dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia dokonuje jej op³acenia oraz
ewidencjonuje operacjê na w³aœciwych kontach
syntetycznych w ujêciu wartoœciowym. W przy-
padku braku mo¿liwoœci zachowania terminu p³at-
noœci okreœlonego w umowie, w wyniku opóŸnieñ
w przes³aniu dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia, dopuszcza siê op³acenie fak-
tury na podstawie faksu tych dokumentów prze-
s³anego przez odbiorcê.”,

-  w ust. 6  pkt 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:
„7) odbiorca posiadaj¹c komplet dokumentów przyj-

muje sprzêt na ewidencjê iloœciowo-wartoœciow¹
wystawiaj¹c dokument PZ, dokument OT lub pro-
tokó³ przyjêcia,  którego jeden egzemplarz w ter-
minie do 7 dni od daty przyjêcia dostawy przesy³a
do p³atnika;

8)  p³atnik na podstawie faktury koñcowej oraz doku-
mentu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia,
dokonuje zap³aty pozosta³ej czêœci nale¿noœci
za zrealizowan¹ dostawê, uwzglêdniaj¹c dotych-
czasowe op³aty etapowe. Po dokonaniu zap³aty za
zrealizowan¹ dostawê dokonuje stosownych ksiê-
gowañ zgodnie z zasadami rachunkowoœci w za-
kresie ewidencji wartoœciowej – rozlicza dostawê.
W przypadku braku mo¿liwoœci zachowania ter-
minu p³atnoœci, wynikaj¹cego z umowy, ze wzglê-
du na nieterminowe przes³anie dokumentu PZ,
dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, dopuszcza
siê op³acenie faktury na podstawie faksu tych do-
kumentów przes³anego przez odbiorcê.”;

5)  w za³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Inwentaryzacjê zarz¹dza kierownik jednostki
w formie  pisemnej,  okreœlaj¹c:
1)  zakres inwentaryzacji;
2)  plan inwentaryzacji;
3)  formê przeprowadzenia inwentaryzacji;
4)  dzieñ, na który przeprowadza siê inwentary-

zacjê;
5)  sk³ad zespo³ów spisowych;
6)  termin rozpoczêcia i zakoñczenia inwentary-

zacji;
7) harmonogram prac komisji inwentaryzacyj-

nych;
8)  termin z³o¿enia sprawozdania przez g³ówn¹

komisjê inwentaryzacyjn¹ (termin powinien
byæ tak okreœlony aby pozwala³ na ujêcie
w ksiêgach rachunkowych jednostki organi-
zacyjnej wyników inwentaryzacji w roku, któ-
rego inwentaryzacja dotyczy).

2. W celu sprawnego, terminowego i prawid³owe-

go przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik
jednostki zarz¹dzeniem wewnêtrznym powo³u-
je g³ówn¹ komisjê inwentaryzacyjn¹ w sk³adzie
minimum trzech osób oraz zespo³y spisowe
w sk³adzie minimum dwóch osób.

3. Przewodnicz¹cego g³ównej komisji inwentary-
zacyjnej powo³uje kierownik jednostki na wnio-
sek g³ównego ksiêgowego.

4. Cz³onków g³ównej komisji inwentaryzacyjnej
powo³uje kierownik jednostki, spoœród funkcjo-
nariuszy i pracowników komórek organizacyj-
nych, na wniosek przewodnicz¹cego g³ównej
komisji inwentaryzacyjnej.

5.  Zespo³y spisowe powo³uje kierownik jednostki
na wniosek przewodnicz¹cego g³ównej komisji
inwentaryzacyjnej.

6. Do obowi¹zków g³ównej komisji inwentaryza-
cyjnej nale¿y w szczególnoœci:
1) ustalenie harmonogramu i zakresu inwenta-

ryzacji;
2) dokonywanie podzia³u terenu jednostki na po-

szczególne pola spisowe;
3) przeszkolenie osób bior¹cych udzia³ w inwen-

taryzacji;
4)  przygotowanie dokumentacji przebiegu i roz-

liczenia inwentaryzacji;
5) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
6)  kontrola przebiegu inwentaryzacji;
7) ustalenie przyczyn powstania ró¿nic inwen-

taryzacyjnych i przedk³adanie wniosków
w sprawie ich rozliczenia;

8) sporz¹dzanie sprawozdania z przebiegu in-
wentaryzacji.

7. Do obowi¹zków zespo³u spisowego nale¿y
w szczególnoœci:
1) przeprowadzenie spisu z natury w okreœlonym

terminie na wyznaczonym polu spisowym
(przez okreœlenie pola spisowego nale¿y ro-
zumieæ konkretne pomieszczenie, budynek,
magazyn; ka¿dy z tych obiektów mo¿e byæ po-
dzielony  na kilka pól spisowych);

2) zapoznanie siê z obowi¹zuj¹c¹ w jednostce
instrukcj¹ inwentaryzacyjn¹ oraz udzia³
w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym;

3) pobranie przed rozpoczêciem spisu arkuszy
spisu z natury;

4) pobranie od osób materialnie odpowiedzial-
nych oœwiadczeñ wstêpnych i koñcowych;

5) ustalenie rzeczywistej wartoœci poszczegól-
nych sk³adników maj¹tku poprzez ich przeli-
czenie, zmierzenie, zwa¿enie oraz ujêcie usta-
lonej iloœci w arkuszu spisu z natury;

6) terminowe przekazanie wype³nionych arkuszy
spisu z natury przewodnicz¹cemu komisji in-
wentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji
o stwierdzonych w toku czynnoœci spisowych
nieprawid³owoœciach.”,

b)  w § 4 po pkt 2 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje
siê  pkt 3 w brzmieniu:
„3)  spis z natury.”,

c)  po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Inwentaryzacjê przeprowadza siê w nastêpuj¹-

cych terminach:
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1) na ostatni dzieñ roku obrotowego metod¹
spisu z natury: materia³ów, towarów i pro-
duktów odpisanych w koszty w momencie
zakupu lub wytworzenia, gotówki, produk-
cji w toku;

2) na ostatni dzieñ roku obrotowego, z tym, ¿e
inwentaryzacjê rozpocz¹æ mo¿na w ci¹gu
IV kwarta³u i zakoñczyæ do dnia 15 stycznia
roku nastêpnego w drodze:
a) uzyskania potwierdzenia salda:

- œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych,

- nale¿noœci (z wyj¹tkiem tytu³ów pu-
blicznoprawnych, spornych, nale¿no-
œci od pracowników, nale¿noœci i zo-
bowi¹zañ wobec osób nieprowadz¹-
cych ksi¹g rachunkowych oraz innych
aktywów i pasywów o ile  przeprowa-
dzenie ich spisu z natury lub uzgodnie-
nie z przyczyn uzasadnionych nie by³o
mo¿liwe),

-  po¿yczek i kredytów,
-  w³asnych sk³adników maj¹tkowych po-

wierzonych kontrahentom,
b) weryfikacji:

- gruntów i œrodków trwa³ych, do których
dostêp jest znacznie utrudniony,

- nale¿noœci spornych i w¹tpliwych,
- nale¿noœci i zobowi¹zañ wobec pra-

cowników,
- nale¿noœci i zobowi¹zañ z tytu³ów pu-

blicznoprawnych,
- inwestycji rozpoczêtych,
-  wartoœci niematerialnych i prawnych,
-  budynków i budowli,
-  funduszy specjalnych,
-  zobowi¹zañ i rezerw,
-  przychodów przysz³ych okresów,
- aktywów i pasywów ewidencjonowa-

nych na kontach pozabilansowych (np.
zobowi¹zania warunkowe);

3) na ostatni kwarta³ roku obrotowego do
dnia 15 stycznia roku nastêpnego – w dro-
dze spisu z natury:
a) znajduj¹cych siê na terenie niestrze¿o-

nym lub znajduj¹cych siê na terenie
strze¿onym, o którym mowa w ust. 2,
lecz nieobjêtych ewidencj¹ iloœciowo-
wartoœciow¹ zapasów, materia³ów,

b) œrodków trwa³ych (z wyj¹tkiem gruntów
i œrodków trwa³ych, do których dostêp
jest znacznie utrudniony) znajduj¹cych
siê na terenie niestrze¿onym,

c) maszyn i urz¹dzeñ objêtych inwestycj¹
rozpoczêt¹ znajduj¹cych siê na terenie
niestrze¿onym,

d) sk³adników maj¹tkowych objêtych ewi-
dencj¹ iloœciow¹,

e) sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w³a-
snoœci¹ obcych jednostek;

4) raz w ci¹gu dwóch lat – w drodze spisu z na-
tury znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym,

o którym mowa w ust. 2, i objêtych ewi-
dencj¹ iloœciowo-wartoœciow¹ zapasów,
materia³ów;

5) raz w ci¹gu czterech lat – w drodze spisu
z natury znajduj¹cych siê na terenie strze-
¿onym, o którym mowa w ust. 2:
a) œrodków trwa³ych (za wyj¹tkiem grun-

tów i tych, do których dostêp jest znacz-
nie utrudniony),

b) maszyn i urz¹dzeñ objêtych inwestycj¹
rozpoczêt¹.

2.  Za teren strze¿ony uznaje siê obszary znajduj¹ce
siê w budynkach jednostki odpowiednio zabezpie-
czonych oraz tereny ogrodzone i dozorowane przez
ochronê fizyczn¹ lub system elektroniczny, które
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych lokalizacjach:
1)  Warszawa, ul. Al. Niepodleg³oœci 100;
2)  Warszawa, ul. 17 Stycznia 23;
3) Warszawa, ul. Podchor¹¿ych 38;
4)  Œwider, ul. ̄ urawia 15.

3.  W przypadku zastosowania zasad wymienionych
w ust. 1 pkt 4 i 5, w roku w którym nie przeprowa-
dza siê inwentaryzacji spisem z natury, aktywa te
nale¿y obj¹æ inwentaryzacj¹ w drodze weryfikacji.

4. Z uproszczenia wymienionego w ust. 1 pkt 4 i 5,
mog¹ byæ wy³¹czone pewne grupy œrodków trwa-
³ych i pozosta³ych œrodków trwa³ych, z których cha-
rakteru u¿ytkowania wynika koniecznoœæ przepro-
wadzenia ich corocznej inwentaryzacji.

d)  § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Inwentaryzacja rzeczowych i pieniê¿nych sk³ad-

ników maj¹tkowych w drodze spisu z natury
polega na:
1)  ustaleniu rzeczywistego stanu iloœciowego;
2) wycenie rzeczowych sk³adników maj¹tko-

wych;
3)  ustaleniu i wyjaœnieniu iloœciowych oraz war-

toœciowych ró¿nic miêdzy stanem.
2. W drodze spisu z natury ustala siê stan nastê-

puj¹cych sk³adników aktywów:
1) œrodków trwa³ych w³asnych i obcych znaj-

duj¹cych siê w eksploatacji, w zapasie, prze-
kazanych do likwidacji lub nieczynnych,
z wy³¹czeniem gruntów oraz œrodków trwa-
³ych trudno dostêpnych ogl¹dowi;

2) maszyn i urz¹dzeñ stanowi¹cych element
œrodków trwa³ych w budowie;

3) rzeczowych sk³adników aktywów obroto-
wych (materia³ów, czêœci zapasowych, pro-
dukcji w toku oraz innych sk³adników, w tym,
tak¿e obcych).

3. Spis z natury przeprowadza siê w obecnoœci
osoby materialnie odpowiedzialnej za sk³adni-
ki maj¹tku objête spisem lub innej osoby pi-
semnie przez ni¹ upowa¿nionej.

4. Zespó³ spisowy przed rozpoczêciem spisu z na-
tury pobiera od osoby materialnie odpowie-
dzialnej za inwentaryzowane sk³adniki maj¹t-
ku pisemne oœwiadczenie o ujêciu w ksiêdze
inwentarzowej wszystkich dowodów przycho-
du i rozchodu.

5. Rzeczywist¹ iloœæ spisywanych z natury sk³ad-
ników maj¹tku ustala zespó³ spisowy przez
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Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zwi¹zku z art. 3a pkt 3
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Biura Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, stanowi¹cym za³¹cz-
nik do zarz¹dzenia nr 51 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu orga-
nizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y

20

ZARZ¥DZENIE NR 21

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 25 marca 2009 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej

Granicznej, zmienionym zarz¹dzeniem nr 5 z dnia 27 stycznia
2009 r., w § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Grupa Ewidencyjna Funkcjonariuszy Skierowanych do
Pracy poza SG.”.

§ 2.

Przepis § 1 ma zastosowanie od dnia 28 lutego 2009 r.

§ 3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS

przeliczenie, zmierzenie lub zwa¿enie. Przelicze-
nie sk³adników maj¹tku polega na fizycznym
ustaleniu ich iloœci w sztukach lub jej wielokrot-
noœciach, egzemplarzach, arkuszach, komple-
tach. Zwa¿enie sk³adników maj¹tku polega na
ich fizycznym po³o¿eniu na wagê i odczytaniu
jej wskaŸnika. Zmierzenie sk³adników polega na
przy³o¿eniu przyrz¹du mierniczego do spisywa-
nego sk³adnika maj¹tkowego i odczytaniu jego
wskazania.

6. Znajduj¹ce siê na okreœlonym polu spisowym
sk³adniki maj¹tku objête spisem z natury nie
powinny byæ wydawane lub przyjmowane do
czasu zakoñczenia spisu. W wyj¹tkowych sy-
tuacjach zespó³ spisowy mo¿e wyraziæ zgodê
na wydanie lub przyjêcie okreœlonego sk³adni-
ka maj¹tku, je¿eli jest to niezbêdne do zapew-
nienia normalnej dzia³alnoœci jednostki. Wyda-
nie lub przyjêcie sk³adnika maj¹tku w tym przy-
padku powinno nast¹piæ na specjalnie oznaczo-
nych dowodach magazynowych, umo¿liwiaj¹-
cych odpowiednie ich ujêcie w ksiêgach rachun-
kowych.

7. Bezpoœrednio po ustaleniu rzeczywistej iloœci
sk³adnika maj¹tku, zespó³ spisowy dokonuje
wpisu do arkusza spisu z natury w sposób
umo¿liwiaj¹cy osobie materialnie odpowiedzial-
nej sprawdzenie prawid³owoœci spisu.

8. Wynik spisu ujmuje siê w arkuszu spisu w spo-
sób trwa³y d³ugopisem, atramentem lub pi-
smem maszynowym. W arkuszach spisu z na-
tury niedopuszczalne jest pozostawianie niewy-
pe³nionych wierszy, korygowanie b³êdnych za-
pisów przez zamazywanie, wycieranie lub inne

przerabianie dokonanych zapisów. Poprawianie
b³êdnego zapisu polega na skreœleniu zapisu
nieprawid³owego w taki sposób, ¿eby pierwot-
na treœæ by³a czytelna, i wpisaniu poprawnego
zapisu. Przy ka¿dym poprawionym zapisie po-
winien byæ zamieszczony podpis cz³onka zespo-
³u spisowego i osoby materialnie odpowiedzial-
nej.”,

e) po § 11 dodaje siê § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Ró¿nice miêdzy stanem rzeczywistym, a stanem

wykazanym w ksiêgach rachunkowych jednost-
ki ujawnione w toku inwentaryzacji, nale¿y wy-
jaœniæ i rozliczyæ w ksiêgach  rachunkowych tego
roku obrotowego, na który przypad³ termin in-
wentaryzacji.”.

6) u¿yte w zarz¹dzeniu w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy
„jednostka organizacyjna” zastêpuje siê u¿ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „komórka organi-
zacyjna”;

7) u¿yte w zarz¹dzeniu w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy
„jednostka zaopatruj¹ca” zastêpuje siê u¿ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „komórka zaopa-
truj¹ca”.

§ 2.

Przepisy zarz¹dzenia maj¹ zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.

§ 3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
w z. pp³k SG  Tomasz PEST
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DECYZJA NR 66

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie zniesienia klauzuli tajnoœci z dokumentów niejawnych wytworzonych przez Stra¿ Graniczn¹
od dnia 1 maja 1991 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawach dotycz¹cych cudzoziemców i przechowywanych

w aktach osobowych cudzoziemców

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 25 ust. 6
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056 ) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Znosi siê klauzulê tajnoœci z dokumentów niejawnych,
zawieraj¹cych tajemnicê pañstwow¹, wytworzonych przez
Stra¿ Graniczn¹ od dnia 1 maja 1991 r. do dnia 31 grudnia
1999 r. w sprawach dotycz¹cych cudzoziemców i przecho-
wywanych w aktach osobowych cudzoziemców, które zosta-
³y wytworzone w zwi¹zku z:

1) opiniowaniem cudzoziemców w sprawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie siê na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonaniem wpisu do wykazu cudzoziemców, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo-
¿¹dany.

 § 2.

Zniesienie klauzuli tajnoœci z dokumentów, o których
mowa w § 1, nast¹pi zgodnie z wymogami okreœlonymi w roz-
porz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika
2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materia³ów, umiesz-
czania na nich klauzul tajnoœci, a tak¿e zmiany nadanej klau-
zuli tajnoœci (Dz. U. Nr 205, poz. 1696).

§ 3.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS
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DECYZJA NR 74

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 20 marca 2009 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie gospodarowania limitem œrodków finansowych na us³ugi telekomunikacyjne
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

§ 1.

W decyzji nr 24 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 8 lutego 2008 r., w sprawie gospodarowania limi-
tem œrodków finansowych na us³ugi telekomunikacyjne w Ko-
mendzie G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2,
poz. 15), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1)  w § 1 po pkt 10  kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje
siê pkt 11 w brzmieniu:

  „11) po³¹czenia prywatne – po³¹czenia i inne us³ugi ofero-
wane przez operatora na rynku komercyjnym (m.in.
us³ugi Premium Rate – SMS Premium, MMS Pre-
mium, dostêp do serwisów rozrywkowych, towarzy-
skich i erotycznych, udzia³ w akcjach charytatywnych,
konkursach, grach, programach lojalnoœciowych, lo-
teriach, czatowanie, g³osowanie, krzy¿ówki, horosko-
py, czaty, elementy multimedialne do telefonów ko-
mórkowych), niezwi¹zane z potrzeb¹ komunikowa-
nia siê w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ s³u¿bowych. ”;

2) w § 3 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4.  W przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty SIM

bêd¹cej w u¿ytkowaniu abonenta, ponosi on ca³ko-
wity koszt zwi¹zany z wymian¹ karty niezale¿nie od
stopnia wykorzystania przyznanego limitu finansowe-
go, o którym mowa w § 4 decyzji.”;

3) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W KGSG ustala siê miesiêczny limit finansowy na ko-

rzystanie z us³ug telekomunikacyjnych, do wysokoœci:
1)  400 z³ – ³¹cznie dla abonentów w s³u¿bach dy¿ur-

nych pe³nionych ca³odobowo,
2)  350 z³ – dla:

a) kierownika komórki organizacyjnej,
b) zastêpcy dyrektora, rzecznika prasowego, g³ów-

nego ksiêgowego, doradcy Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej, radcy,

c) ³¹cznie dla abonentów pe³ni¹cych s³u¿bê lub
zatrudnionych w sekretariatach kierowników
komórek organizacyjnych,

d) ³¹cznie dla abonentów pe³ni¹cych s³u¿bê lub
zatrudnionych w kancelariach komórek organi-
zacyjnych;

3)  200 z³ – dla radcy prawnego, legislatora, dziekana,
naczelnika wydzia³u, audytora wewnêtrznego, wi-
cedziekana, g³ównego specjalisty, pe³nomocnika
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, konsul-
tanta;

4)  150 z³ – dla:
a)  zastêpcy naczelnika wydzia³u, kierownika samo-

dzielnej sekcji, eksperta, kierownika sekcji, kie-
rownika grupy,
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b) funkcjonariusza pe³ni¹cego s³u¿bê lub pracow-
nika  zatrudnionego w:
(1)  Zarz¹dzie Operacyjno-Œledczym KGSG, Za-

rz¹dzie Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Gra-
nicznej, Zarz¹dzie Zabezpieczenia Dzia³añ
Stra¿y Granicznej, realizuj¹cego czynnoœci
operacyjno-rozpoznawcze,

(2) Zarz¹dzie ds. Cudzoziemców KGSG, koor-
dynuj¹cego sprawy zwi¹zane z procedur¹
wydaleniow¹ cudzoziemców z terytorium
naszego kraju oraz koordynuj¹cego sprawy
zwi¹zane z procedur¹ konsultacji Wizowych
Schengen;

5) 70 z³ – dla starszego specjalisty, kierownika kance-
larii tajnej, kierownika zespo³u;

6) 50 z³ – specjalisty, starszego asystenta, asystenta,
starszego stra¿nika granicznego-kontrolera, star-
szego referenta, stra¿nika granicznego-kontrole-
ra, referenta, starszego inspektora, inspektora oraz
innego u¿ytkownika, któremu przydzielono tele-
fon s³u¿bowy.”

4)  § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1.Dyrektor B£iI sporz¹dza i wysy³a do kierowników

komórek organizacyjnych:
1) szczegó³owe rozliczenia limitu finansowego,

w postaci wygenerowanego z SORT rejestru
op³at za us³ugi telekomunikacyjne za dany okres
rozliczeniowy;

2) comiesiêcznie zestawienie wykorzystanych
us³ug telekomunikacyjnych, które mog¹ byæ
uznane za po³¹czenie prywatne.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych s¹ odpowie-
dzialni za :
1) poinformowanie podleg³ych abonentów, o prze-

kroczeniu przyznanego im limitu finansowego,
o którym mowa w § 4;

2) poinformowanie podleg³ych abonentów o zesta-
wieniu wykorzystanych us³ug telekomunikacyj-
nych, które mog¹ byæ uznane za po³¹czenie pry-
watne.

3)  zebranie od tych abonentów podpisów na re-
jestrze op³at za us³ugi telekomunikacyjne lub
zestawieniu wykorzystanych us³ug telekomu-
nikacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
Podpis abonenta na rejestrze op³at za us³ugi
telekomunikacyjne oraz na zestawieniu wyko-
rzystanych us³ug telekomunikacyjnych ozna-
cza, ¿e zapozna³ siê on z wysokoœci¹ kwoty
przekroczenia przyznanego mu limitu finanso-
wego lub wysokoœci¹ kwoty po³¹czeñ które
mog¹ byæ uznane za prywatne. Wzór rejestru
stanowi za³¹cznik nr 3 do decyzji.

3. Rejestry op³at za us³ugi telekomunikacyjne lub ze-
stawienie wykorzystanych us³ug telekomunikacyj-
nych zawieraj¹ce wszystkie wymagane podpisy
sk³ada siê do B£iI w oryginale. Wzór zestawienia
wykorzystanych us³ug telekomunikacyjnych sta-
nowi za³¹cznik nr 3a do decyzji.

4. W przypadku braku mo¿liwoœci zebrania podpisów
od wszystkich abonentów wskazanych w rejestrze
op³at za us³ugi telekomunikacyjne lub na zestawie-
niu wykorzystanych us³ug telekomunikacyjnych na-
le¿y przes³aæ do dyrektora B£iI wyjaœnienie takiej
okolicznoœci.

5. W przypadku przekroczenia przez abonenta przy-
znanego mu limitu finansowego powy¿ej kwoty
1 z³ netto, dokonuje siê potr¹cenia kwoty w wyso-
koœci przewy¿szaj¹cej przyznany limit finansowy
powiêkszonej o podatek VAT z najbli¿szego upo-
sa¿enia lub wynagrodzenia abonenta, informuj¹c
go o tym potr¹ceniu pisemnie.

6. Potr¹cenie, o którym mowa w ust. 5, nastêpuje po
uprzednim wyra¿eniu zgody na to potr¹cenie po-
przez podpisanie przez abonenta oœwiadczenia
i wygenerowanego z SORT rejestru op³at za us³u-
gi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy.
Wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik nr 4 do de-
cyzji.

7.  W przypadku wyra¿enia zgody na potr¹cenie z upo-
sa¿enia lub wynagrodzenia kwoty przekroczenia
limitu finansowego oprócz z³o¿enia podpisu w re-
jestrze op³at za us³ugi telekomunikacyjne nale¿y
przes³aæ do B£iI wype³niony orygina³ oœwiadcze-
nia zawieraj¹cy czytelny podpis abonenta. W tre-
œci oœwiadczenia nale¿y wpisaæ wskazan¹ w reje-
strze op³at za us³ugi telekomunikacyjne kwotê brut-
to.

8. W przypadku uznania przez abonenta, i¿ po³¹cze-
nia wykazane w zestawieniu wykorzystanych us³ug
telekomunikacyjnych s¹ po³¹czeniami prywatny-
mi, jest on obowi¹zany do przes³ania podpisane-
go zestawienia wykorzystanych us³ug telekomu-
nikacyjnych wraz z orygina³em wype³nionego
oœwiadczenia którego wzór stanowi za³¹cznik
nr 4a. W treœci oœwiadczenia nale¿y wpisaæ wska-
zan¹ w rejestrze op³at za us³ugi telekomunikacyj-
ne kwotê brutto.  Przes³anie takiego oœwiadczenia
stanowi  wyra¿enie zgody abonenta na potr¹cenie
z uposa¿enia lub wynagrodzenia kwoty  po³¹czeñ
prywatnych. Po³¹czenia prywatne potwierdzone
przez abonenta nie s¹ wliczane w przyznany limit
finansowy, o którym mowa w § 4 decyzji.

9. W przypadku braku mo¿liwoœci dokonania potr¹-
cenia, abonent obowi¹zany jest do dokonania
wp³aty na konto KGSG kwoty, o której mowa
w ust. 5 i 8, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
rejestru op³at za us³ugi telekomunikacyjne lub ze-
stawienia wykorzystanych us³ug telekomunikacyj-
nych.

10. Dyrektor B£iI po zakoñczeniu danego okresu roz-
liczeniowego sporz¹dza i przesy³a:
1) do G³ównego Ksiêgowego KGSG wykaz op³at

za us³ugi telekomunikacyjne do op³acenia na
konto KGSG zgodnie ze wzorem wykazu sta-
nowi¹cym za³¹cznik nr 5 do decyzji;

2) do Naczelnika Wydzia³u Finansów Nadwiœlañ-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej:

a) wykaz op³at za us³ugi telekomunikacyjne do
potr¹cenia przy najbli¿szym uposa¿eniu
funkcjonariuszy zgodnie ze wzorem wykazu
stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do decyzji,

b) wykaz op³at za us³ugi telekomunikacyjne do
potr¹cenia przy najbli¿szym wynagrodzeniu
pracowników cywilnych zgodnie ze wzorem
wykazu stanowi¹cym za³¹cznik nr 7 do de-
cyzji.

11.  W przypadku nie dokonania wp³aty, o której mowa
w ust. 9, dyrektor B£iI dokonuje zablokowania po-
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³¹czeñ wychodz¹cych z przydzielonego abonen-
towi telefonu s³u¿bowego, a nastêpnie zobowi¹-
zuje go pisemnie do zwrotu tego telefonu i ure-
gulowania wszystkich zaleg³ych nale¿noœci zwi¹-
zanych z jego wykorzystywaniem.

12.  W sytuacji, gdy abonent nie uregulowa³ nale¿no-
œci zwi¹zanych z wykorzystywaniem telefonu
s³u¿bowego, a w chwili stwierdzenia tego stanu
nie jest ju¿ zatrudniony lub nie pe³ni s³u¿by
w KGSG oraz w ¿adnej innej jednostce organiza-
cyjnej Stra¿y Granicznej zostaj¹ podjête czynno-
œci prawne zgodnie z odrêbnymi przepisami zmie-
rzaj¹ce do wyegzekwowania nale¿noœci.

13. G³ówny Ksiêgowy KGSG comiesiêcznie powia-
damia dyrektora B£iI o abonentach, którzy nie do-
konali wp³aty na konto KGSG zgodnie z ust. 9.”;

5) dodaje siê za³¹cznik nr 3a w brzmieniu okreœlonym w za-
³¹czniku nr 1 do niniejszej decyzji;

6)  dodaje siê za³¹cznik nr 4a w brzmieniu okreœlonym w za-
³¹czniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Wnioski o przydzielenie telefonu s³u¿bowego z³o¿one na
podstawie decyzji, o której mowa w § 1, zachowuj¹ swoj¹
moc z uwzglêdnieniem wysokoœci limitów, o których mowa
w § 1 pkt 3  niniejszej decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
w z. pp³k SG Tomasz PEST

Za³¹czniki do decyzji nr 74
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 20 marca 2009 r.

Za³¹cznik  nr 1

Za³¹cznik  nr 3a

WZÓR

ZESTAWIENIA WYKORZYSTANYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Warszawa ………………………..

Zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych za okres od ………………… do ………….……….

Czas
początku

Czas
końca

Nazwisko Imię Biuro
Numer

telefonu
użytkownika

Numer
docelowy

Opis
usługi

Netto Vat Brutto
DO

ZAPŁATY
Podpis
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WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego

najbliższego uposażenia/wynagrodzenia:

– kwoty wynikającej z wykonywania połączeń prywatnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności służbowych

z przydzielonego/-ych telefonu/-ów służbowego/-ych

(Dec. nr. ……..................… z dnia ……...........….….. r.) w wysokości ……….…......…….. zł brutto

(słownie : …………………………………..............................................................……………..……….)

za okres …………………………………………… roku.

……………………………………………
(stopień, imię i nazwisko)

Za³¹cznik  nr 2

Za³¹cznik  nr 4a
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 3

1. Zarz¹dzenie nr 20 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie

organizacji wchodz¹cych w sk³ad Stra¿y Granicznej komend oddzia³ów, placówek, dywizjonów oraz oœrodków szkolenia.

2. Decyzja nr 62 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przed³u¿enia okresów ochrony

informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹.

3. Decyzja nr 63 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji do przepro-

wadzenia brakowania i niszczenia dokumentów manipulacyjnych oznaczonych symbolem „B” wytworzonych w Biurze

Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, którym up³yn¹³ okres przechowywania.

4. Decyzja nr 64 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 12 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê  w sprawie powo³ania

zespo³u do opracowania kryteriów warunkuj¹cych zasady tworzenia struktury organizacyjno-etatowej modelowej Pla-

cówki Stra¿y Granicznej.

5. Decyzja nr 65 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 12 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie utworze-

nia zespo³u do opracowania za³o¿eñ do nowej struktury Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

6. Decyzja nr 67 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

zespo³u do spraw koordynacji dzia³añ w zakresie bezpiecznego legendowania w systemach Stra¿y Granicznej, funkcjona-

riuszy wykonuj¹cych czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze.

7.   Decyzja nr 68 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do przygo-

towania uroczystoœci obchodów Œwiêta Stra¿y Granicznej w dniach 14 i 16 maja 2009 r. w Warszawie.

9.   Decyzja nr 70 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzamina-

cyjnej do przeprowadzenia egzaminów na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centrum Szkolenia Stra¿y Gra-

nicznej w Kêtrzynie w dniach 6-7 kwietnia 2009 r.

8.   Decyzja nr 69 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzamina-

cyjnej do przeprowadzenia egzaminów na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centralnym Oœrodku Szkolenia

Stra¿y Granicznej w Koszalinie w dniach 8-9 kwietnia 2009 r.

10.  Decyzja nr 71 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powo³ania komisji egzamina-

cyjnej do przeprowadzenia egzaminu na pierwszy stopieñ oficerski Stra¿y Granicznej w Centrum Szkolenia Stra¿y Gra-

nicznej w Kêtrzynie w dniach 6-7 kwietnia 2009 r.

11.  Decyzja nr 72 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u powypad-

kowego do ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy pracy Marii PIOTROWSKIEJ.

12. Decyzja nr 73 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie powo³ania Komitetu Steruj¹ce-

go, Kierownika Projektu, Biura Projektu i Zespo³u Projektowego do prac zwi¹zanych z realizacj¹ budowy Systemu Odpra-

wa SG.

13.  Decyzja nr 75 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udostêp-

nienie informacji niejawnych.

14.  Decyzja nr 76 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

15.  Decyzja nr 77 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zastêpowania Komendanta

G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.
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16.  Decyzja nr 78 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 25 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania

zespo³u do ustalenia zasadnoœci przeniesienia funkcjonariusza Policji do s³u¿by w Stra¿y Granicznej.

17.  Decyzja nr 79 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u, do organi-

zacji i nadzoru prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem kompleksowego przegl¹du urz¹dzeñ dostarczonych w ramach Umów

nr 143/BF/BTiZ/ WZT/2005 oraz 159/BF/BTiZ/WZT/2005.

18.  Decyzja nr 80 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajnoœci

z materia³ów niejawnych.

19.  Decyzja nr 81 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajnoœci

z materia³ów niejawnych.

20.  Decyzja nr 82 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 26 marca 2009 r. uchylaj¹ca decyzjê w sprawie zastêpowa-

nia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w czasie jego nieobecnoœci.

21.  Decyzja nr 83 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 30 marca 2009 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie utworze-

nia zespo³u do opracowania za³o¿eñ do nowej struktury Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.


