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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


