
ZARZĄDZENIE NR 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą 

w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77 oraz z 2015 r. poz. 
10, 26, 49 i 58) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie obsługi kasowej Oddziału;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) obsługa finansowa Oddziału, w szczególności w zakresie naliczania uposażeń, wynagrodzeń 
i sporządzania list płac, naliczania i wypłaty innych świadczeń pieniężnych, dokonywania potrąceń 
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne 
i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;”;

2) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Oddziału zapewnia obsługę Komendy Głównej Straży Granicznej pod względem:

1) logistycznym, z wyłączeniem obsługi w zakresie łączności, informatyki, obserwacji 
technicznej i awaryjnego zasilania;

2) finansowym w zakresie:

a) równoważników pieniężnych za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze 
oraz za czyszczenie umundurowania,

b) równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 
529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322 i 1336.
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c) świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,

d) zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok .”,

b) uchyla się ust. 2.

§ 2. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca 2016 r. 
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą 
w Warszawie zapewnia obsługę Komendy Głównej Straży Granicznej pod względem obsługi finansowej 
w zakresie:

1) należności z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
2) wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Dominik TRACZ
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