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W zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984
i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 72, poz. 619) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

U¿yte w wytycznych okreœlenia oznaczaj¹:

1) Fundusz – Fundusz Granic Zewnêtrznych okreœlony w de-
cyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiaj¹cej Fundusz Granic Ze-
wnêtrznych na lata 2007 – 2013 jako czêœæ programu ogól-
nego „Solidarnoœci i zarz¹dzania przep³ywami migracyj-
nymi” (Dz. U. L 144 z 6.6.2007, str. 22), zwanej dalej „de-
cyzj¹ nr 574/2007/WE”;

2) program wieloletni – program wieloletni okreœlony w de-
cyzji nr 574/2007/WE;

3) program roczny – program roczny okreœlony w decyzji
nr 574/2007/WE;

4) DUEiWM MSWiA – Departament Unii Europejskiej i Wspó³-
pracy Miêdzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji;
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5) KGSG – Komenda G³ówna Stra¿y Granicznej;

6) BWM KGSG – Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

7) BF KGSG – Biuro Finansów Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej.

§ 2.

W celu pozyskania œrodków z Funduszu konieczne jest
opracowanie:

1) programu wieloletniego;

2) programów rocznych;

3) wniosków (kart projektów).

§ 3.

1. Stra¿ Graniczna uczestniczy w opracowywaniu projektu
programu wieloletniego oraz jego zmianach poprzez przy-
gotowanie propozycji wk³adu.

2. Przygotowanie wk³adu do programu wieloletniego lub jego
zmian koordynuje BWM KGSG poprzez:
1) inicjowanie prac we w³aœciwych komórkach organiza-

cyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Stra¿y
Granicznej nad wk³adem, z uwzglêdnieniem bie¿¹cych
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potrzeb Stra¿y Granicznej oraz bie¿¹cych inicjatyw Unii
Europejskiej, jak równie¿ celów Funduszu;

2) konsolidacjê propozycji otrzymanych z komórek orga-
nizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Stra¿y
Granicznej;

3) konsultowanie uwag do wk³adu przekazanych przez
DUEiWM MSWiA z w³aœciwymi komórkami organiza-
cyjnymi KGSG i jednostkami organizacyjnymi Stra¿y
Granicznej.

3. BWM KGSG przedk³ada propozycje wk³adu do programu
wieloletniego lub jego zmian do akceptacji Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej lub osoby przez niego upo-
wa¿nionej.

4. BWM przekazuje wk³ad do DUEiWM MSWiA, a tak¿e od-
powiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w toku dalszych
prac maj¹cych na celu opracowanie programu wielolet-
niego lub jego zmian.

5. BWM KGSG przekazuje do w³aœciwych komórek organi-
zacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej, otrzymany z DUEiWM MSWiA, zatwierdzony przez
Komisjê Europejsk¹ program wieloletni.

§ 4.

1. Stra¿ Graniczna uczestniczy w opracowywaniu projektu
programu rocznego oraz jego zmianach poprzez przygo-
towanie wk³adu.

2. BWM KGSG koordynuje przygotowanie wk³adu do pro-
gramu rocznego lub jego zmian poprzez:
1) inicjowanie prac we w³aœciwych komórkach organiza-

cyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Stra¿y
Granicznej nad wk³adem, z uwzglêdnieniem zapewnie-
nia ich zgodnoœci z programem wieloletnim;

2) konsolidacjê propozycji otrzymanych z komórek orga-
nizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Stra¿y
Granicznej;

3) konsultowanie uwag do wk³adu przekazanych przez
DUEiWM MSWiA z w³aœciwymi komórkami organiza-
cyjnymi KGSG i jednostkami organizacyjnymi Stra¿y
Granicznej.

3. BF KGSG, w zakresie swojej w³aœciwoœci, udziela BWM
KGSG niezbêdnej pomocy przy przygotowaniu wk³adu.

4. BWM KGSG przedk³ada wk³ad do programu rocznego lub
jego zmian do akceptacji Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej lub osoby przez niego upowa¿nionej.

5. BWM przekazuje wk³ad do DUEiWM MSWiA, a tak¿e od-
powiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w toku dalszych
prac maj¹cych na celu opracowanie programu rocznego
oraz jego zmian.

6. BWM KGSG przekazuje do w³aœciwych komórek organi-
zacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Stra¿y Gra-
nicznej, otrzymany z DUEiWM MSWiA, zatwierdzony przez
Komisjê Europejsk¹ program roczny.

 § 5.

1. Zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ program roczny
realizowany jest w formie wniosków opracowanych dla po-
szczególnych projektów ujêtych w programie rocznym.

2. Stra¿ Graniczna opracowuje wnioski po otrzymaniu pisma
z DUEiWM MSWiA, zawiadamiaj¹cego o rozpoczêciu pro-
cedury naboru wniosków.

3. BF KGSG koordynuje przygotowanie wniosków oraz ich
aktualizacji poprzez:
1) inicjowanie prac we w³aœciwych komórkach organiza-

cyjnych KGSG i jednostkach organizacyjnych Stra¿y
Granicznej;

2) konsolidacjê  materia³ów otrzymanych z komórek or-
ganizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych Stra-
¿y Granicznej;

3) konsultowanie uwag do wniosków oraz ich aktualizacji
przekazanych przez DUEiWM MSWiA z BWM KGSG
oraz innymi w³aœciwymi komórkami organizacyjnymi
KGSG i jednostkami organizacyjnymi Stra¿y Granicznej.

4. BF KGSG przedk³ada wnioski oraz propozycje ich aktuali-
zacji do akceptacji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej lub osoby przez niego upowa¿nionej.

5. BF KGSG przekazuje wnioski lub ich aktualizacje z zacho-
waniem wymagañ w tym zakresie wskazanych w piœmie,
o którym mowa w ust. 2, dotycz¹cych w szczególnoœci
formy i miejsca ich sk³adania.

6. BF KGSG odpowiada za kontakty z DUEiWM MSWiA w za-
kresie konsultacji projektów wniosków oraz ich aktualiza-
cji.

§ 6.

Czynnoœci, o których mowa w § 3-5, realizowane s¹
w terminach wyznaczonych przez DUEiWM MSWiA lub wska-
zanych bezpoœrednio przez w³aœciwe organy Unii Europejskiej.

§ 7.

Konsultacje oraz wymiana informacji w toku realizacji
czynnoœci, o których mowa w § 3-5, powinny odbywaæ siê
w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty intraneto-
wej Stra¿y Granicznej lub poczty internetowej, w szczegól-
noœci w przypadku kontaktów z instytucjami zewnêtrznymi.
Konsultacje mog¹ byæ dokonywane w formie pism, w szcze-
gólnoœci w razie przerw w funkcjonowaniu sieci intraneto-
wej Stra¿y Granicznej lub sieci internetowej.

§ 8.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.
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