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W celu racjonalizacji gospodarki œrodkami finansowy-
mi przeznaczonymi na op³aty za us³ugi telekomunikacyjne dla
oddzia³ów Stra¿y Granicznej i oœrodków szkolenia Stra¿y
Granicznej, ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Decyzja okreœla:

1) sposób finansowania us³ug telekomunikacyjnych w od-
dzia³ach  Stra¿y Granicznej i oœrodkach szkolenia Stra¿y
Granicznej;

2) zasady ustalania, przyznawania i zmiany limitu finansowe-
go na us³ugi telekomunikacyjne;

3) zasady postêpowania w przypadku przekroczenia limitu
finansowego;

4) zasady ustalania, przyznawania i zmiany limitu iloœci sztuk
kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania po³¹czeñ i kart
SIM do Internetu;

5) zasady uruchamiania nowych us³ug telekomunikacyjnych
oraz rezygnacji z tych us³ug;

6) tryb postêpowania w przypadku reklamacji:
1) wysokoœci otrzymanego rozliczenia finansowego,
2) wykorzystywanych przez dany oddzia³ Stra¿y Granicz-

nej lub oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej us³ug tele-
komunikacyjnych;

7) zasady ustalania zmiany limitu finansowego i limitu iloœci
sztuk kart SIM w przypadku zmiany struktur organizacyj-
nych Stra¿y Granicznej.

§ 2.

U¿yte w niniejszej decyzji okreœlenia oznaczaj¹:

1) jednostka organizacyjna – oddzia³ Stra¿y Granicznej lub
oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej;

2) us³ugi telekomunikacyjne – us³ugi przekazywania sygna-
³ów w sieciach telekomunikacyjnych realizowane przez
operatorów zewnêtrznych na rzecz jednostek organizacyj-
nych;

3) limit finansowy – miesiêczny limit netto przyznanych œrod-
ków finansowych na us³ugi telekomunikacyjne dla jedno-
stek organizacyjnych;

4) limit – limit iloœci sztuk kart SIM z przeznaczeniem do wy-
konywania po³¹czeñ oraz kart SIM do Internetu dla poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych;

5) SORT – program do przetwarzania danych bilingowych –
Systemu Obliczeñ Ruchowo Taryfikacyjnych;

6) po³¹czenia prywatne – po³¹czenia i inne us³ugi oferowane
przez operatora na rynku komercyjnym (m.in. us³ugi Pre-
mium Rate – SMS Premium, MMS Premium, D.T. – komu-
towana transmisja danych, P.O. – podzia³ op³aty, dostêp
do serwisów rozrywkowych, towarzyskich i erotycznych,
udzia³ w akcjach charytatywnych, konkursach, grach, pro-
gramach lojalnoœciowych, loteriach, czatowanie, g³osowa-
nie, krzy¿ówki, horoskopy, czaty, elementy multimedialne
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w sprawie finansowania us³ug telekomunikacyjnych w oddzia³ach Stra¿y Granicznej i oœrodkach szkolenia
Stra¿y Granicznej

do telefonów komórkowych), niezwi¹zane z potrzeb¹ ko-
munikowania siê w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ s³u¿bowych;

7) kierownik – komendant oddzia³u Stra¿y Granicznej lub
oœrodka szkolenia Stra¿y Granicznej;

8) B£iI – Biuro £¹cznoœci i Informatyki Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej;

9) BF – Biuro Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Granicz-
nej;

10) dyrektor B£iI – dyrektor Biura £¹cznoœci i Informatyki Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

11) dyrektor BF – dyrektor Biura Finansów Komendy G³ów-
nej Stra¿y Granicznej;

12) KGSG – Komenda G³ówna Stra¿y Granicznej.

§ 3.

1. Finansowanie us³ug telekomunikacyjnych w jednostkach
organizacyjnych realizuje centralnie B£iI.

2. Ewidencjê us³ug telekomunikacyjnych œwiadczonych na
rzecz Stra¿y Granicznej prowadzi i aktualizuje B£iI.

3. Podstaw¹ rozliczenia kosztów s¹ bilingi wygenerowane
z  SORT.

4. Jednostki organizacyjne posiadaj¹ dostêp do SORT w za-
kresie danych dotycz¹cych danej jednostki organizacyjnej.

5. Kierownik wyznacza lokalnego administratora SORT od-
powiedzialnego za obs³ugê tego programu.

6. Lokalni administratorzy SORT samodzielnie generuj¹ bi-
lingi za wykorzystane przez dan¹ jednostkê organizacyjn¹
us³ugi telekomunikacyjne.

7. Lokalni administratorzy s¹ odpowiedzialni za prowadze-
nie bie¿¹cej szczegó³owej ewidencji u¿ytkowników i przy-
porz¹dkowanych im numerów w SORT w ramach danej
jednostki organizacyjnej.

8. Dyrektor B£iI w terminie 30 dni roboczych po zakoñczeniu
miesiêcznego okresu rozliczeniowego przesy³a jednost-
kom organizacyjnym:
1) miesiêczne rozliczenie finansowe zawieraj¹ce zestawie-

nie poniesionych kosztów dotycz¹ce us³ug, z których te
jednostki korzysta³y;

2) miesiêczne zestawienie wykorzystanych us³ug teleko-
munikacyjnych, które mog¹ byæ uznane za po³¹czenia
prywatne.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne
jest wykorzystanie s³u¿bowego telefonu do realizacji po-
³¹czeñ o charakterze prywatnym.

10. W przypadku stwierdzenia zasadnoœci obci¹¿enia funk-
cjonariuszy i pracowników kosztami, o których mowa
w ust. 8 i 11, kierownik danej jednostki organizacyjnej jest
zobowi¹zany do:

1) wyegzekwowania nale¿noœci od funkcjonariuszy i pra-
cowników z tytu³u wykorzystanych us³ug telekomuni-
kacyjnych;

2) wystawienia noty uznaniowej w terminie 30 dni robo-
czych od dnia otrzymania rozliczenia.



Dziennik Urzêdowy
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej Nr 9               – 231 –                     Poz. 61

11. W przypadku koniecznoœci wymiany karty SIM, gdy jej utra-
ta lub uszkodzenie nie by³o zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
s³u¿bowych, ca³kowity koszt karty SIM ponosi funkcjona-
riusz lub pracownik danej jednostki organizacyjnej.

12.  Dyrektor B£iI zobowi¹zany jest do bie¿¹cego nadzoru wy-
korzystywania us³ug telekomunikacyjnych, limitu finan-
sowego i limitu w jednostkach organizacyjnych.

13. Dyrektor B£iI w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwier-
dzenia limitu finansowego i limitu, zawiadamia jednostki
organizacyjne o wysokoœci przyznanego im limitu finan-
sowego i limitu.

14. Bie¿¹c¹ aktualizacjê wykazu limitów finansowych i limi-
tów prowadzi B£iI.

§ 4.

1. Wprowadza siê zasady ustalania limitu finansowego dla
jednostek organizacyjnych.

2. Wysokoœæ limitu finansowego, uwzglêdniaj¹c potrzeby
jednostek organizacyjnych, mo¿liwoœci finansowe Stra¿y
Granicznej i dotychczasow¹ wysokoœæ limitu finansowe-
go, ustala corocznie do dnia 30 listopada na kolejny rok
kalendarzowy dyrektor B£iI, w porozumieniu z dyrektorem
BF. Wysokoœæ limitu finansowego podlega zatwierdzeniu
przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub Za-
stêpcê Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w³aœci-
wego do spraw logistycznych. Wzór dokumentu okreœla-
j¹cego wysokoœæ limitów finansowych stanowi za³¹cznik
nr 1 do decyzji.

3. Limit finansowy okreœlony jest w kwotach netto.

4. Limit finansowy obejmuje koszty:
1) abonamentów telefonii komórkowej, transmisji GPRS

zwi¹zanej z korzystaniem z przydzielonej karty wraz
z modemem do korzystania z bezprzewodowego dostê-
pu do Internetu oraz us³ug dodanych;

2) po³¹czeñ wykonywanych z telefonów stacjonarnych i ko-
mórkowych do telefonicznej sieci publicznej, SMS,
MMS, PTT, WAP, transmisji GPRS, do³adowanie PRE-
PAID itp.;

3) pozosta³ych us³ug œwiadczonych przez operatorów
zwi¹zanych z uruchomieniem i utrzymaniem dodatko-
wych us³ug zgodnie z zawartymi umowami.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie obejmuj¹ sta-
³ych i jednorazowych op³at wynikaj¹cych z zawartych
umów na utrzymanie:
1) systemu teletransmisyjnego dla Stra¿y Granicznej;
2) dostêpu do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) dla

Stra¿y Granicznej;
3) us³ugi transmisji danych dla systemów mobilnych.

6. Zwiêkszenie przyznanego limitu finansowego dla jedno-
stek organizacyjnych w trakcie roku kalendarzowego lub
rezygnacja z us³ugi telekomunikacyjnej mo¿e nast¹piæ na
wniosek kierowników.

7. Wniosek o zwiêkszenie przyznanego limitu finansowego,
po zaopiniowaniu przez dyrektora B£iI oraz dyrektora BF,
zatwierdza Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej lub Za-
stêpca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w³aœci-
wy do spraw logistycznych.

8. Wzór wniosku o zwiêkszenie limitu finansowego stanowi
za³¹cznik nr 2 do decyzji.

9. W przypadku zmiany limitu finansowego § 3 ust. 13 sto-
suje siê odpowiednio.

§ 5.

1. W przypadku przekroczenia limitu finansowego, ustalone-
go zgodnie z § 4 ust. 2, kierownicy s¹ zobowi¹zani do z³o-
¿enia pisemnego uzasadnienia okolicznoœci powsta³ego
przekroczenia w terminie 7 dni roboczych.

2. Kierownik w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
nast¹pi przekroczenie limitu finansowego mo¿e wyst¹piæ
za poœrednictwem dyrektora B£iI do Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej z wnioskiem o uznanie zasadno-
œci przekroczenia limitu finansowego. Wniosek otrzyma-
ny przez B£iI po up³ywie 21 dni roboczych od dnia otrzy-
mania przez dan¹ jednostkê organizacyjn¹ miesiêcznego
rozliczenia finansowego nie bêdzie rozpatrywany.

3. Uznanie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy tylko po³¹czeñ
o charakterze s³u¿bowym. Zatwierdzony wniosek oznacza
zwolnienie kierownika z obowi¹zku pokrywania kosztów
przekroczenia przyznanego limitu finansowego.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi za³¹cz-
nik nr 3 do decyzji. We wniosku kierownik szczegó³owo
wyjaœnia powody uzasadniaj¹ce przekroczenie limitu finan-
sowego.

5. Kierownicy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ z tytu³u nieuzasad-
nionego uznania zasadnoœci przekroczenia limitu finanso-
wego, zgodnie z odrêbnymi przepisami.

§ 6.

1. Wprowadza siê zasady ustalania limitu dla jednostek orga-
nizacyjnych.

2. Wysokoœæ limitu, uwzglêdniaj¹c potrzeby jednostek orga-
nizacyjnych, mo¿liwoœci finansowe Stra¿y Granicznej i do-
tychczasow¹ wysokoœæ limitu, ustala corocznie do dnia 30
listopada na kolejny rok kalendarzowy dyrektor B£iI, w po-
rozumieniu z dyrektorem BF. Wysokoœæ limitu podlega za-
twierdzeniu przez Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej lub Zastêpcê Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej w³aœciwego do spraw logistycznych. Wzór doku-
mentu okreœlaj¹cego wysokoœæ limitów stanowi za³¹cz-
nik nr 4 do decyzji.

3. Zwiêkszenie przyznanego limitu w trakcie roku kalenda-
rzowego mo¿e nast¹piæ na wniosek kierowników.

4. Wniosek o zwiêkszenie przyznanego limitu, po zaopinio-
waniu przez dyrektora B£iI oraz dyrektora BF, zatwierdza
Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej lub Zastêpca Ko-
mendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w³aœciwy do spraw
logistycznych.

5. Wzór wniosku o zwiêkszenie przyznanego limitu stanowi
za³¹cznik nr 5 do decyzji.

6. W przypadku przeniesienia kierownika danej jednostki or-
ganizacyjnej lub jego zastêpców do dyspozycji Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej o pozostawieniu karty SIM
z limitu przyznanego danej jednostce organizacyjnej i przy-
znaniu indywidualnego limitu finansowego decyduje Ko-
mendant G³ówny Stra¿y Granicznej.

§ 7.

1. Zakup lub realizacja nowych us³ug telekomunikacyjnych
dla jednostek organizacyjnych w ramach posiadanego li-
mitu finansowego o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz limitu
o którym mowa w § 6 ust. 2, realizowany jest za poœred-
nictwem dyrektora B£iI w porozumieniu z dyrektorem BF
na wniosek kierowników. Realizacja wniosku wymaga
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zgody Zastêpcy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
w³aœciwego do spraw logistycznych.

2. Wzór wniosku na zakup lub realizacjê nowej us³ugi teleko-
munikacyjnej stanowi za³¹cznik nr 6 do decyzji.

3. Wniosek o rezygnacjê z us³ugi telekomunikacyjnej rozpa-
truje dyrektor B£iI.

4. Wniosek o rezygnacjê z us³ugi telekomunikacyjnej musi
zostaæ z³o¿ony nie póŸniej ni¿ 30 dni przed planowanym
wy³¹czeniem us³ugi.

5. Wzór wniosku o rezygnacjê z us³ugi telekomunikacyjnej
stanowi za³¹cznik nr 7 do decyzji.

§ 8.

1. Jednostki organizacyjne w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania rozliczenia finansowego mog¹ z³o¿yæ re-
klamacjê:
1)  wysokoœci otrzymanego miesiêcznego rozliczenia finan-

sowego;
2)  wykorzystywanych przez dan¹ jednostkê organizacyjn¹

us³ug telekomunikacyjnych.

2. Reklamacjê rozpatruje dyrektor B£iI i o swojej decyzji in-
formuje pisemnie kierownika w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni roboczych. W przypadku przekroczenia wyznaczo-
nego terminu reklamacjê uznaje siê za rozpatrzon¹ pozy-
tywnie.

3. Wzór wniosku o reklamacjê stanowi za³¹cznik nr 8 do de-
cyzji.

§ 9.

1. W przypadku zmiany struktur organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej nastêpuje zmiana limitu finansowego, ustalonego
na podstawie § 4 ust. 2 i limitu, ustalonego na podstawie
§ 6 ust. 2 proporcjonalnie do dokonywanych zmian w opar-
ciu o przydzielone kierownikom limity.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastêpuje
zmiana struktury organizacyjnej wystêpuje z wnioskami,
o których mowa w  § 4 ust. 8  i § 6 ust. 5.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, na podstawie prowa-
dzonej ewidencji us³ug telekomunikacyjnych podlegaj¹
zaopiniowaniu przez dyrektora B£iI oraz przez dyrektora
BF. Wnioski zatwierdza Komendant G³ówny Stra¿y Granicz-

nej lub Zastêpca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej w³aœciwy do spraw logistycznych.

4. Nowe limity, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu dokonania
zmian struktur organizacyjnych jednostki organizacyjnej.

§ 10.

1. Kierownicy s¹ zobowi¹zani do wprowadzenia, w terminie
30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie decyzji, zmian w obowi¹zu-
j¹cych przepisach okreœlaj¹cych zasady:
1) racjonalnego gospodarowania przyznanym limitem

w podleg³ych im jednostkach organizacyjnych;
2)  wykorzystywania s³u¿bowego telefonu do realizacji po-

³¹czeñ o charakterze prywatnym.

2. W przypadku, gdy wydane przez kierowników przepisy nie
wymagaj¹ wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1,
po wejœciu w ¿ycie niniejszej decyzji, s¹ oni zwolnieni z te-
go obowi¹zku.

§ 11.

1. Rozliczanie jednostek organizacyjnych z przyznanego limi-
tu finansowego i limitu zgodnie z przepisami niniejszej
decyzji nast¹pi z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po wejœciu w ¿ycie niniejszej decyzji.

2. Wysokoœæ limitu finansowego i limitu ustalona na podsta-
wie § 4 ust. 2 i § 7 ust. 2 decyzji, o której mowa w § 12,
zachowuje moc do czasu ustalenia wysokoœci limitu finan-
sowego i limitu na podstawie § 4 ust. 2 i § 6 ust. 2 niniej-
szej decyzji.

§ 12.

Traci moc decyzja nr 42 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie finansowania
us³ug telekomunikacyjnych w Stra¿y Granicznej i Centralnym
Oœrodku Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie (Dz. Urz.
KGSG Nr 2, poz. 27), zmieniona decyzj¹ nr 42 z dnia 3 marca
2008 r. oraz decyzj¹ nr 6 z dnia 9 stycznia 2009 r.

§ 13.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania

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


