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W zwi¹zku z art. 3 ust. 4 oraz w zwi¹zku z art. 5a ust. 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 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 i Nr 227, poz. 1505) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Decyzja okreœla zasady postêpowania przy:

1) podró¿ach s³u¿bowych poza granicami kraju:
a) Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
b) zastêpców Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
c) kierowników komórek organizacyjnych Komendy G³ów-

nej Stra¿y Granicznej,
d) komendantów oddzia³ów i oœrodków szkolenia Stra¿y

Granicznej,
e) funkcjonariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê lub

zatrudnionych w Stra¿y Granicznej;

2) przyjmowaniu delegacji zagranicznych przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej oraz przez osoby, o których
mowa w pkt 1 lit. b-d.

§ 2.

1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-e, mog¹ odbyæ
podró¿ s³u¿bow¹ poza granicami kraju po uprzednim uzy-
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z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Stra¿y Granicznej

skaniu zgody Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
z zastrze¿eniem ust. 3.

2. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, pe³ni¹ce s³u¿bê
lub zatrudnione w oddziale lub oœrodku szkolenia Stra¿y
Granicznej, mog¹ odbyæ podró¿ s³u¿bow¹ za zgod¹ w³a-
œciwego komendanta oddzia³u lub komendanta oœrodka
szkolenia Stra¿y Granicznej w przypadku:
1) udzia³u w spotkaniach zastêpców pe³nomocników gra-

nicznych i pomocników pe³nomocników granicznych;
2) udzia³u w spotkaniach dotycz¹cych czynnoœci operacyj-

no-rozpoznawczych w zakresie odpowiedzialnoœci tery-
torialnej oddzia³u;

3) udzia³u w spotkaniach kurtuazyjnych w zakresie odpo-
wiedzialnoœci terytorialnej oddzia³u;

4) udzia³u w spotkaniach kurtuazyjnych oraz w celu reali-
zacji wspó³pracy szkoleniowej wed³ug zatwierdzonego
harmonogramu wspó³pracy oœrodka szkolenia z pod-
miotami zagranicznymi.

§ 3.

Zgoda Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej albo
komendanta oddzia³u lub komendanta oœrodka szkolenia Stra-
¿y Granicznej w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, na
podró¿ s³u¿bow¹ poza granicami kraju jest podstaw¹ do:

1) wydania polecenia wyjazdu s³u¿bowego dla celów udoku-
mentowania odbycia podró¿y s³u¿bowej;
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2) wyp³acenia zaliczki na pokrycie kosztów przejazdu oraz
pobytu za granic¹.

§ 4.

1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-e, wystêpuj¹ce
o zgodê na podró¿ s³u¿bow¹ s¹ obowi¹zane do przed³o-
¿enia Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej  wnio-
sku o zgodê na podró¿ s³u¿bow¹ poza granicami kraju,
zwanego dalej „wnioskiem”, wraz z informacj¹ dotycz¹c¹
spotkania, wydarzenia lub posiedzenia, z zastrze¿eniem
ust. 2.

2. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, w przypadkach,
o których mowa w § 2 ust. 2, przedk³adaj¹ wniosek w³a-
œciwemu komendantowi oddzia³u lub komendantowi
oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej.

3. Wniosek osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c-e, przed-
k³adany jest za poœrednictwem Dyrektora Biura Wspó³pra-
cy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej, przy czym wniosek osób o których mowa w § 1 pkt 1
lit. e, do Dyrektora Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, przedk³adany jest
przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c lub d.

4. Wniosek dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b,
przygotowuje Gabinet Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej.

5. Wniosek dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-e,
powinien zawieraæ:
1) okreœlenie charakteru pobytu;
2) termin wyjazdu i powrotu oraz sk³ad delegacji;
3) uzasadnienie celowoœci wyjazdu z punktu widzenia po-

trzeb Stra¿y Granicznej;
4) okreœlenie rodzaju kosztów ponoszonych przez stronê

zapraszaj¹c¹;
5) okreœlenie rodzaju kosztów ponoszonych przez Stra¿

Graniczn¹ w zakresie:
a) podró¿y,
b) dojazdu,
c) wy¿ywienia,
d) zakwaterowania,
e) korzystania ze œrodków komunikacji miejscowej,
f) innym ni¿ powy¿ej lit. a-e.

6. Wniosek osoby delegowanej do udzia³u w posiedzeniach
grup roboczych Rady Unii Europejskiej, komitetów i innych
organów Unii Europejskiej uprawniaj¹cego do refundacji
kosztów podró¿y zgodnie z za³¹cznikiem 1 do decyzji 190/
2003 Sekretarza Generalnego Rady z dnia 19 wrzeœnia
2003 r., oprócz informacji, o których mowa w ust. 5, powi-
nien ponadto zawieraæ informacjê o przys³uguj¹cej refun-
dacji w brzmieniu: „Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e koszty
podró¿y s³u¿bowej podlegaj¹ refundacji zgodnie z  za³¹cz-
nikiem 1 do decyzji 190/2003 Sekretarza Generalnego Rady
z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.”.

7. Wzór wniosku dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-
e, okreœla za³¹cznik nr 1 do decyzji.

8. Wnioski osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, po ich
zatwierdzeniu, otrzymuje Dyrektor Gabinetu Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej w celu przes³ania jego kopii
do Wydzia³u Finansów Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej, a nastêpnie przekazuje do Biura Wspó³pracy
Miêdzynarodowej  Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej,
w celu w³¹czenia do rejestru wniosków, o którym mowa
w ust. 9.

9. Kopie wniosków osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c-e,
po ich zatwierdzeniu przez Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej, Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej przesy³a do wnioskodawcy.
W Biurze Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej prowadzony jest elektroniczny re-
jestr wszystkich wniosków. Wzór rejestru wniosków okre-
œla za³¹cznik nr 2 do decyzji.

10. Kopie wniosków zatwierdzonych przez komendanta od-
dzia³u lub oœrodka szkolenia Stra¿y  Granicznej dotycz¹-
ce podró¿y s³u¿bowych, w przypadkach, o których mowa
w § 2 ust. 2, przesy³a siê do Biura Wspó³pracy Miêdzyna-
rodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

11. Wnioskuj¹cy o w³¹czenie do sk³adu delegacji osób spoza
Stra¿y Granicznej s¹ obowi¹zani  uzasadniæ taki wniosek,
uzyskaæ zgodê Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
oraz wskazaæ, jaka instytucja pokrywa wydatki zwi¹zane
z wyjazdem za granicê.

12. W przypadku pokrycia wydatków, o których mowa
w ust. 11, ze œrodków finansowych Stra¿y Granicznej, na-
le¿y przed³o¿yæ pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uza-
sadnieniem do akceptacji Komendantowi G³ównemu Stra-
¿y Granicznej, za poœrednictwem Dyrektora Biura Wspó³-
pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej.

§ 5.

1. Obs³ugê organizacyjn¹ podró¿y s³u¿bowych osób, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b zapewnia i koordynuje Gabi-
net Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w uzgod-
nieniu  z Biurem Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej. Obs³ugê merytoryczn¹ zapew-
nia Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej.

2. Obs³ugê merytoryczn¹ i organizacyjn¹ podró¿y s³u¿bo-
wych osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c-e zapewnia
w pe³nym zakresie w³aœciwa ze wzglêdu na cel podró¿y
komórka organizacyjna Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej, komendy oddzia³u Stra¿y Granicznej lub oœrodka szko-
lenia Stra¿y Granicznej.

3. Wydzia³ finansów, na którego zaopatrzeniu finansowym
znajduje siê osoba udaj¹ca siê w podró¿ s³u¿bow¹, zwany
dalej „wydzia³em finansów”, przygotowuje i wyp³aca za-
liczkê na podró¿ s³u¿bow¹, zwan¹ dalej „zaliczk¹”.

4. Zaliczka mo¿e byæ wyp³acona osobie innej ni¿ udaj¹ca siê
w podró¿ s³u¿bow¹.

5. W przypadku grupowego wyjazdu w podró¿ s³u¿bow¹
zaliczka mo¿e byæ wyp³acona jednej osobie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, osoba pobie-
raj¹ca zaliczkê musi przedstawiæ pisemne upowa¿nienie
osób udaj¹cych siê w podró¿ s³u¿bow¹ do odbioru w ich
imieniu zaliczki. Wzór upowa¿nienia okreœla za³¹cznik nr 3
do decyzji.

7. Osoba upowa¿niona, o której mowa w ust. 6, otrzymuje
pisemne potwierdzenie odbioru zaliczki od udaj¹cych siê
w podró¿ s³u¿bow¹, a nastêpnie do³¹cza listê wyp³aconych
zaliczek do rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej, z za-
strze¿eniem ust. 8.

8. Je¿eli rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej dokonuje
osoba inna ni¿ pobieraj¹ca zaliczkê, osoba która zaliczkê
pobra³a, przekazuje potwierdzenie odbioru zaliczki do wy-
dzia³u finansów wyp³acaj¹cego zaliczkê.
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§ 6.

1. Po powrocie z zagranicy nale¿y:
1) dokonaæ rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej w wy-

dziale finansów osobiœcie lub przez osobê upowa¿nion¹,
w terminie 14 dni od dnia powrotu, z zastrze¿eniem
ust. 11;

2) z³o¿yæ pisemne sprawozdanie z podró¿y s³u¿bowej Ko-
mendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej w terminie
14 dni od dnia powrotu, lub protokó³ z odbytego spo-
tkania, z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nastêpuje
w oparciu o formularz rozliczenia, którego wzór okreœla
za³¹cznik nr 4 do decyzji. W przypadku rozliczeñ nietypo-
wych dopuszcza siê zmianê uk³adu formularza, a ewentu-
alne dopiski (przeliczenia walut, sposoby naliczania diet
i inne) nale¿y wypisywaæ na oddzielnym za³¹czniku.

3. Rozliczenie mo¿e byæ dokonane przez osobê inn¹ ni¿ oso-
bê, która odby³a podró¿ s³u¿bow¹, na podstawie pisem-
nego upowa¿nienia.

4. Do formularza rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, do³¹-
cza siê oœwiadczenia ka¿dej osoby która odby³a podró¿
s³u¿bow¹. Wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik nr 5 do
decyzji.

5. Formularz, o którym mowa w ust. 2, po uprzedniej  akcep-
tacji pod wzglêdem merytorycznym i sprawdzeniu pod
wzglêdem formalno-rachunkowym, przedk³adany jest do
zatwierdzenia  ustanowionemu w Stra¿y Granicznej dys-
ponentowi œrodków bud¿etu pañstwa trzeciego stopnia.

6. Wymóg akceptacji, o której mowa w ust. 5, nie dotyczy
osoby wymienionej w § 1 pkt 1 lit. a. Akceptacja dla osób
wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b-d dokonywana jest przez
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, a dla osób wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. e, pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrud-
nionych w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej, doko-
nywana jest przez osoby wymienione w § 1 pkt 1 lit. c.
Akceptacja dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e,
pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrudnionych w oddziale lub oœrod-
ku szkolenia Stra¿y Granicznej, dokonywana jest przez oso-
by okreœlone w wewnêtrznych przepisach dotycz¹cych ra-
chunkowoœci ka¿dego z ustanowionych w Stra¿y Granicz-
nej dysponentów œrodków bud¿etu pañstwa trzeciego
stopnia.

7. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c i d, przedk³adaj¹
Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej do zatwier-
dzenia sprawozdanie z podró¿y s³u¿bowej za poœrednic-
twem Dyrektora Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej, a osoby, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. e przedk³adaj¹ sprawozdania oso-
bom, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c lub d, celem przed-
³o¿enia ich Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej
za poœrednictwem Dyrektora Biura Wspó³pracy Miêdzy-
narodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej. W przy-
padku grupowego wyjazdu w podró¿ s³u¿bow¹ sporz¹-
dza siê jedno wspólne sprawozdanie. Wzór sprawozdania
z podró¿y s³u¿bowej okreœla za³¹cznik nr 6 do decyzji,
a wzór sprawozdania z udzia³u w posiedzeniu grupy robo-
czej Rady Unii Europejskiej, komitetu lub innego organu
Unii Europejskiej, okreœla za³¹cznik nr 7 do decyzji.

8. Sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, nie sporz¹dza siê
w przypadku gdy jego treœæ powtarza³aby treœæ protoko³u
z odbytego spotkania.

9. Wzoru sprawozdania okreœlonego w za³¹czniku nr 6 do
decyzji nie stosuje siê do sprawozdañ z podró¿y s³u¿bo-

wej, której celem by³ udzia³ w negocjacjach umowy miê-
dzynarodowej.

10. Po zatwierdzeniu przez Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej sprawozdania z podró¿y  s³u¿bowej, Biuro Wspó³-
pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej przesy³a jego kopiê do komórki organizacyjnej
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej lub jednostki orga-
nizacyjnej Stra¿y Granicznej merytorycznie zainteresowa-
nej ze wzglêdu na cel podró¿y.

11. Osoby delegowane do udzia³u w posiedzeniach grup ro-
boczych Rady Unii Europejskiej, komitetów i innych orga-
nów Unii Europejskiej uprawniaj¹cego do refundacji kosz-
tów podró¿y zgodnie z za³¹cznikiem 1 do Decyzji 190/2003
Sekretarza Generalnego Rady z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.
w terminie do 5 dni roboczych po zakoñczeniu podró¿y
s³u¿bowej rozliczaj¹ siê w wydziale finansów, oraz prze-
kazuj¹:

1) kopiê faktury (rachunku) za bilet;
2) kopiê listy obecnoœci na posiedzeniu wydan¹ przez Se-

kretariat Generalny Rady Unii Europejskiej lub oœwiad-
czenie delegata o udziale w spotkaniu lub kopiê agendy
spotkania;

3) deklaracjê w sprawie kosztów podró¿y delegata Rze-
czypospolitej Polskiej na posiedzenie grupy roboczej
Rady Unii Europejskiej, komitetu lub innego organu Unii
Europejskiej, której wzór okreœla za³¹cznik nr 8 do de-
cyzji.

12. Deklaracja o której mowa w ust. 11 pkt 3, wype³niona przez
osobê, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. e, podlega zatwier-
dzeniu przez osobê, na wniosek której odby³a siê podró¿
s³u¿bowa.

13. Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej przekazuje do w³aœciwego wydzia³u fi-
nansów obs³uguj¹cego osoby, o których mowa w ust. 11,
miesiêczny harmonogram podró¿y s³u¿bowych, zawiera-
j¹cy terminy posiedzeñ oraz imiona i nazwiska osób, o któ-
rych mowa w ust. 11, w terminie do 3-go dnia ka¿dego
miesi¹ca, w którym bêd¹ mia³y miejsce podró¿e s³u¿bo-
we  podlegaj¹ce refundacji. O zmianach w przekazywa-
nych informacjach Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej informuje na bie¿¹-
co w³aœciwe wydzia³y finansów.

14. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 11
i 12, ustanowiony w Stra¿y Granicznej dysponent œrod-
ków bud¿etowych trzeciego stopnia, niezw³ocznie po za-
koñczeniu podró¿y s³u¿bowych, o których mowa w ust. 11,
sk³ada do Dyrektora Departamentu Wspó³pracy Miêdzy-
narodowej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, wniosek w sprawie refundacji kosztów podro¿y
s³u¿bowych zwi¹zanych z udzia³em przedstawicieli resor-
tu spraw wewnêtrznych i administracji w pracach Rady
Unii Europejskiej oraz grup roboczych lub komitetów Rady
Unii Europejskiej, zwany dalej „wnioskiem o refundacjê
kosztów”, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 9 do decyzji.

15. Wniosek o refundacjê kosztów zawiera imiê i nazwisko,
stanowisko s³u¿bowe i miejsce zatrudnienia lub pe³nie-
nia s³u¿by osoby delegowanej oraz okreœlenie celu pod-
ró¿y (organizacja, rodzaj, data i miejsce posiedzenia).

16. Do wniosku o refundacje kosztów do³¹cza siê:
1) notê obci¹¿eniow¹ z zestawieniem zakupionych biletów

po ich wykorzystaniu;
2) kopie faktur (rachunków) potwierdzonych za zgodnoœæ

z orygina³em;
3) kopie list obecnoœci na posiedzeniach wydan¹ przez
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Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej lub oœwiad-
czenie osoby delegowanej o udziale w spotkaniu lub
kopiê agendy spotkania.

17. W przypadku, gdy w pracach Rady Unii Europejskiej albo
grup roboczych lub komitetów Rady Unii Europejskiej
uczestnicz¹ wy³¹cznie przedstawiciele Stra¿y Granicznej,
wniosek o refundacjê kosztów wraz z dokumentami, o któ-
rych mowa w ust. 16, sk³ada siê bezpoœrednio do G³ówne-
go Ksiêgowego Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 7.

1. Obs³ugê organizacyjn¹ delegacji zagranicznych przyjmo-
wanych przez osoby, o których mowa a § 1 pkt 1 lit. a i b
zapewnia i koordynuje Gabinet Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej w uzgodnieniu z Biurem Wspó³pracy
Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.
Obs³ugê merytoryczn¹ zapewnia Biuro Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

2. Obs³ugê merytoryczn¹ i organizacyjn¹ delegacji zagranicz-
nych przyjmowanych przez osoby, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. c i d, zapewnia w pe³nym zakresie w³aœciwa ze
wzglêdu na cel podró¿y komórka organizacyjna Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, komendy oddzia³u lub oœrod-
ka szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 8.

1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c i d, które planuj¹
przyjêcie delegacji zagranicznej s¹ obowi¹zane przedsta-
wiæ do zatwierdzenia Komendantowi G³ównemu Stra¿y
Granicznej, za poœrednictwem Dyrektora Biura Wspó³pra-
cy Miêdzynarodowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej, wniosek o zgodê na przyjêcie delegacji zagranicznej
zawieraj¹cy program wizyty delegacji zagranicznej.

2. Zatwierdzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest pod-
staw¹ do wyst¹pienia do Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z preliminarzem szacunkowych kosztów przy-
jêcia delegacji zagranicznej, celem jego zatwierdzenia,
opracowanym na podstawie odrêbnych przepisów w spra-
wie wydatków reprezentacyjnych i okolicznoœciowych w
Stra¿y Granicznej, za poœrednictwem Dyrektora Biura Fi-
nansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

3. Zatwierdzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz ko-
pia zatwierdzonego preliminarza szacunkowych kosztów,
przesy³ane s¹ do wystêpuj¹cego z wnioskiem, a orygina³
preliminarza szacunkowych kosztów przesy³any jest do
Biura Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

4. Kopiê potwierdzonego „za zgodnoœæ” zatwierdzonego pre-
liminarza szacunkowych kosztów przyjêcia delegacji
zagranicznej w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej, Biu-
ro Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej przesy-
³a do s³u¿bowego wykorzystania Komendantowi Nadwi-
œlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

5. Wydatki na organizacjê pobytu delegacji zagranicznej, na-
le¿y rozliczyæ w wydziale finansów ustanowionego w Stra-
¿y Granicznej dysponenta œrodków bud¿etu pañstwa trze-
ciego stopnia, w  terminie do 14 dni od daty zakoñczenia
wizyty delegacji zagranicznej, z zastrze¿eniem ust. 6.

6. Rozliczenia kosztów przyjêcia delegacji zagranicznej w Ko-
mendzie G³ównej Stra¿y Granicznej dokonuje siê w Wy-
dziale Finansów Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicz-
nej, a dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione wydatki win-
ny byæ wystawione na Nadwiœlañski Oddzia³ Stra¿y Gra-
nicznej.

7. Rozliczenia kosztów przyjêcia delegacji zagranicznej do-
konuje osoba przyjmuj¹ca delegacje zagraniczn¹ lub oso-
ba przez ni¹ upowa¿niona, poprzez przedstawienie pe³ne-
go kompletu dokumentów (potwierdzaj¹cych wszystkie
poniesione wydatki) wraz z kopi¹ zatwierdzonego preli-
minarza szacunkowych kosztów.

8. Po rozliczeniu kosztów przyjêcia delegacji zagranicznych,
ustanowieni w Stra¿y Granicznej dysponenci œrodków
bud¿etowych trzeciego stopnia, wystawiaj¹ dla Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej noty ksiêgowe i wraz z potwier-
dzonymi „za zgodnoœæ” kopiami dokumentów, stanowi¹-
cymi podstawê poniesionych kosztów, przesy³aj¹ do Biu-
ra Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w celu
refundacji.

9. Osoba, o której mowa w ust. 7, sporz¹dza sprawozdanie
z przyjêcia delegacji zagranicznej i przedk³ada je do zatwier-
dzenia Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej, za
poœrednictwem Dyrektora Biura Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, w terminie 14
dni od dnia zakoñczenia przyjêcia delegacji zagranicznej.
Wzór sprawozdania okreœla za³¹cznik nr 10 do decyzji. Prze-
pisy § 6 ust. 8 i 9 stosuje siê odpowiednio.

10.Po zatwierdzeniu przez Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej  sprawozdania z przyjêcia delegacji zagranicz-
nej, Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej przesy³a jego kopiê do komórki or-
ganizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej lub jed-
nostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej merytorycznie za-
interesowanej ze wzglêdu na charakter i zakres wizyty de-
legacji zagranicznej.

§ 9.

W czasie nieobecnoœci Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 9, 11 i 12,
§ 6 ust. 7 i § 8 ust. 1, 2 i 9, przys³uguj¹ Zastêpcy Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej, upowa¿nionemu do zastêpowa-
nia go w czasie nieobecnoœci lub innej osobie imiennie upo-
wa¿nionej przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej do
realizacji wybranych spraw w jego imieniu.

§ 10.

Rozliczenia zagranicznych podro¿y s³u¿bowych w ra-
mach dzia³añ FRONTEX-u dokonywane s¹ z uwzglêdnieniem
aktualnych wymogów Agencji FRONTEX.

§ 11.

Postanowienia decyzji nie maj¹ zastosowania do funk-
cjonariuszy wyje¿d¿aj¹cych s³u¿bowo za granicê w ramach
konwoju, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367),
oraz funkcjonariuszy realizuj¹cych bie¿¹ce zadania s³u¿bowe
zwi¹zane z ochron¹ granicy pañstwowej i kontrol¹ ruchu gra-
nicznego, w tym odbywaj¹cych doraŸne spotkania graniczne
w ramach aparatu pe³nomocnika granicznego, wspólne pa-
trole oraz bie¿¹ce doskonalenie zawodowe w ramach wspól-
nych s³u¿b patrolowych na terenach przygranicznych.

§ 12.

Wszelkie kwestie zwi¹zane z podró¿ami s³u¿bowymi
oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych nieuregulowa-



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 1               – 10 –                      Poz. 6

ne przepisami decyzji wymagaj¹ indywidualnego rozstrzy-
gniêcia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej.

§ 13.

1. Œrodki finansowe przeznaczone na koszty podró¿y s³u¿-
bowych, które nie zosta³y rozliczone przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszej decyzji, rozliczane s¹ na zasadach do-
tychczasowych.

2. Œrodki finansowe przeznaczone na koszty podró¿y s³u¿-
bowych odbytych po dniu 1 stycznia 2009 r. przez funkcjo-
nariuszy i pracowników pe³ni¹cych s³u¿bê lub zatrudnio-
nych w oddzia³ach lub oœrodkach szkolenia Stra¿y Granicz-
nej, a które zosta³y rozliczone przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej decyzji oraz œrodki finansowe przeznaczone na
koszty podró¿y s³u¿bowych, o których mowa w ust. 1,
zwracane s¹ do Wydzia³u Finansów Nadwiœlañskiego Od-

dzia³u Stra¿y Granicznej przez wydzia³y finansów tych od-
dzia³ów lub oœrodków szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 14.

Traci moc decyzja Nr 106 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 12 paŸdziernika 2004 r. w sprawie podró-
¿y s³u¿bowych poza granicami kraju oraz przyjmowania dele-
gacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Stra¿y
Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 64 oraz z 2006 r. Nr 1,
poz. 3 i Nr 2, poz. 10).

§ 15.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

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


