
§ 1. Tworzy si´ Wydzia∏ Zamiejscowy w Radomiu
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warsza-
wie, zwany dalej „Wydzia∏em Zamiejscowym”.

§ 2. 1. Wydzia∏ Zamiejscowy rozpoznaje sprawy
nale˝àce do w∏aÊciwoÊci Wojewódzkiego Sàdu Admi-
nistracyjnego w Warszawie ze skarg na akty i czynno-
Êci:

1) terenowych organów administracji rzàdowej, z za-
strze˝eniem ust. 2, podj´te w jednostkach organi-
zacyjnych tych organów, które majà siedziby
w powiatach bia∏obrzeskim, grójeckim, kozienic-
kim, lipskim, przysuskim, radomskim, szyd∏owiec-
kim, zwoleƒskim oraz w mieÊcie Radomiu, je˝eli
ich kierownicy lub inni pracownicy sà upowa˝nie-
ni do podejmowania aktów i czynnoÊci w imieniu
organu;

2) organów powiatów wymienionych w pkt 1 oraz
ich zwiàzków;

3) organów gmin w powiatach wymienionych w pkt 1
oraz ich zwiàzków;

4) Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Ra-
domiu;

5) dotyczàce uprawnieƒ kombatanckich, z tytu∏u pra-
cy przymusowej, pomocy i opieki spo∏ecznej,
Êwiadczeƒ rodzinnych, statusu bezrobotnego, za-
si∏ków i innych nale˝noÊci i uprawnieƒ bezrobot-
nego, chorób zawodowych, Êwiadczeƒ leczniczych
i rehabilitacyjnych, dodatków mieszkaniowych
oraz powszechnego obowiàzku obrony, podj´te
przez organy niewymienione w pkt 1—4, je˝eli
strona skar˝àca zamieszkuje w powiatach, o któ-
rych mowa w pkt 1.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w spra-
wach funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych Policji w innych powiatach ni˝
wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e Wydzia∏ Zamiej-
scowy rozpocznie dzia∏alnoÊç orzeczniczà od dnia
1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów: 
K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 grudnia 2005 r. 

w sprawie obowiàzków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejÊç granicznych, 
przejÊç turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego 
postoju na rzekach granicznych, ich wyposa˝enia w sprz´t, a tak˝e organów w∏aÊciwych do osadzania

i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewn´trznych 

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarzàdza si´, co na-
st´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) zakres obowiàzków w∏aÊciwego miejscowo woje-
wody w zakresie finansowania i utrzymywania
w nale˝ytym stanie drogowych, kolejowych, lotni-
czych, morskich i rzecznych przejÊç granicznych,
przejÊç granicznych znajdujàcych si´ poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w których kontrol´
wykonujà funkcjonariusze w∏aÊciwych organów
Rzeczypospolitej Polskiej, przejÊç granicznych
przeznaczonych wy∏àcznie dla ma∏ego ruchu gra-
nicznego, przejÊç turystycznych, przejÊç granicz-
nych na szlakach turystycznych przecinajàcych
granic´ paƒstwowà, miejsc przekraczania granicy
na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego
postoju na rzekach granicznych, a tak˝e ich wypo-
sa˝enia w sprz´t; 

2) organy w∏aÊciwe do osadzania i utrzymywania
sta∏ych i p∏ywajàcych znaków granicznych na mor-
skich wodach wewn´trznych. 

§ 2. Koszty zwiàzane z wykonaniem zadaƒ okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu sà pokrywane ze Êrodków wy-
odr´bnionych w bud˝etach w∏aÊciwych miejscowo
wojewodów, z zastrze˝eniem § 9 i 10. 

§ 3. Do obowiàzków wojewody w zakresie finanso-
wania i utrzymywania drogowych, kolejowych, lotni-
czych, morskich i rzecznych przejÊç granicznych znaj-
dujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nale˝y: 

1) nieodp∏atne udost´pnianie polskim organom prze-
prowadzajàcym kontrol´, zwanym dalej „organa-
mi kontroli”, urzàdzeƒ i sprz´tu technicznego nie-
zb´dnych do przeprowadzania sprawnej i skutecz-
nej kontroli; 

2) nieodp∏atne udost´pnianie organom kontroli: 

a) pomieszczeƒ i miejsc, w których jest dokonywa-
na kontrola, wyposa˝onych w urzàdzenia
i sprz´t techniczny do prowadzenia kontroli
oraz sprz´t kwaterunkowy i biurowy, 

b) pomieszczeƒ biurowych, w tym do przetwarza-
nia informacji niejawnych w wydzielonych stre-



fach bezpieczeƒstwa, oraz pomieszczeƒ prze-
znaczonych do pobierania odcisków linii papi-
larnych oraz wykonywania zdj´ç sygnalitycz-
nych, wyposa˝onych w urzàdzenia techniczne
oraz urzàdzenia i sprz´t u˝ywane do przeprowa-
dzania kontroli, 

c) pomieszczeƒ socjalnych i magazynowych nie-
zb´dnych do bie˝àcego funkcjonowania przej-
Êcia granicznego, wyposa˝onych w sprz´t kwa-
terunkowy i biurowy, 

d) pomieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzy-
manych lub pomieszczeƒ sta∏ego dozoru prze-
znaczonych dla osób, wobec których zosta∏a
wydana decyzja, o której mowa w art. 137 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.1)),
oraz do wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1 tej ustawy, w zwiàzku z kon-
trolà, 

e) pomieszczeƒ przeznaczonych do przetrzymywa-
nia zwierzàt domowych oraz innych zwierzàt
i roÊlin, wyposa˝onych w konieczne urzàdzenia,
do czasu zastosowania niezb´dnych Êrodków, 

f) wydzielonych pomieszczeƒ sta∏ego dozoru
przeznaczonych do odizolowania osób podej-
rzanych o choroby zakaêne ujawnione w zwiàz-
ku z dokonywanà kontrolà, przed przewiezie-
niem ich do zak∏adu opieki zdrowotnej lub po-
wrotu na terytorium paƒstwa wyjazdu, 

g) pomieszczeƒ na magazyn broni s∏u˝bowej
i sprz´t techniki specjalnej oraz pomieszczeƒ
wraz z urzàdzeniami do bezpoÊredniego za∏ado-
wania i roz∏adowania broni s∏u˝bowej, 

h) pomieszczeƒ na magazyn depozytowy, s∏u˝à-
cych do przechowywania przedmiotów zabez-
pieczonych jako dowody rzeczowe w post´po-
waniach karnych, niezb´dnych dla zapewnienia
sprawnej kontroli, 

i) kojców i bud dla psów s∏u˝bowych, wykorzysty-
wanych przez organy kontroli, 

j) gara˝y i parkingów, zadaszonych miejsc do wy-
konywania codziennej obs∏ugi pojazdów, w tym
mycia pojazdów, posiadajàcych powierzchni´
utwardzonà i wyposa˝onych w zbiornik bezod-
p∏ywowy oraz miejsc postoju dla jednostek p∏y-
wajàcych organów kontroli, wyposa˝onych
w instalacje: wodociàgowà i doprowadzajàcà
energi´ elektrycznà, 

k) pomieszczeƒ przeznaczonych dla podró˝nych,
wyposa˝onych w urzàdzenia sanitarne oraz wy-
dzielone miejsca przeznaczone dla osób niepe∏-
nosprawnych oraz osób z ma∏ymi dzieçmi; 

3) nieodp∏atne udost´pnianie organom kontroli urzà-
dzeƒ i Êrodków s∏u˝àcych do kontroli granicznej

i celnej, w tym urzàdzeƒ zaporowych sta∏ych i ru-
chomych; 

4) zapewnienie nieodp∏atnie organom kontroli utrzy-
mania pomieszczeƒ, sprz´tu i urzàdzeƒ w odpo-
wiednich warunkach sanitarno-higienicznych,
oÊwietlenia, ogrzewania, sprzàtania, klimatyzacji
i wentylacji, je˝eli wynika to z przepisów odr´b-
nych, oraz dostaw wody i energii elektrycznej,
udost´pnianie i utrzymanie urzàdzeƒ zapewniajà-
cych bezawaryjne zasilanie w energi´ elektrycznà,
zak∏adanie telefonów w sieci wewn´trznej, okablo-
wania strukturalnego obiektów oraz systemów
kontroli dost´pu z rejestracjà osób wchodzàcych
przez system telewizji dozorowej, sygnalizacj´
alarmowà i system monitoringu oraz systemów
przeciwpo˝arowych, a tak˝e administrowanie
obiektami pozostajàcymi w zarzàdzie wojewody,
które znajdujà si´ w przejÊciu granicznym;

5) konserwacja, legalizacja oraz utrzymanie w spraw-
noÊci sprz´tu, urzàdzeƒ technicznych i sanitarnych
b´dàcych w wyposa˝eniu organów kontroli oraz
bie˝àce zaopatrywanie sprz´tu i urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do dokonywania kontroli w materia∏y eksplo-
atacyjne; 

6) nieodp∏atne udost´pnianie organom kontroli là-
dowisk, o których mowa w § 6. 

§ 4. 1. Zakres obowiàzków wojewody obejmuje
planowanie i wykonanie inwestycji w przejÊciu gra-
nicznym realizowanych ze Êrodków wyodr´bnionych
w jego bud˝ecie, w szczególnoÊci obiektów kubaturo-
wych, infrastruktury technicznej oraz urzàdzeƒ i sprz´-
tu s∏u˝àcego do kontroli oraz ich przebudow´, moder-
nizacj´ i remonty. 

2. Wojewoda uzgadnia z w∏aÊciwymi miejscowo
organami kontroli planowanie i wykonanie inwestycji,
przebudowy, modernizacji i remontów, o których mo-
wa w ust. 1, oraz potrzeby w tym zakresie, uwzgl´d-
niajàc rodzaj i nat´˝enie ruchu granicznego. 

§ 5. Wojewoda, w zakresie, w jakim sprawuje za-
rzàd w przejÊciu granicznym, na wniosek w∏aÊciwego
organu kontroli, umo˝liwia zainstalowanie przez ten
organ urzàdzeƒ i sprz´tu technicznego, finansowane-
go i utrzymywanego ze Êrodków w∏asnych wniosko-
dawcy. 

§ 6. Wojewoda, na wniosek w∏aÊciwego organu
kontroli, mo˝e utworzyç w zasi´gu terytorialnym
przejÊcia granicznego, w którym jest przekraczana
granica paƒstwowa Rzeczypospolitej Polskiej stano-
wiàca granic´ zewn´trznà Unii Europejskiej, làdowi-
sko dla Êmig∏owców. 

§ 7. 1. Do obowiàzków wojewody w zakresie finan-
sowania i utrzymywania przejÊç granicznych przezna-
czonych wy∏àcznie dla ma∏ego ruchu granicznego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy § 3 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz
pkt 3—5. 

2. Do obowiàzków wojewody w zakresie finanso-
wania i utrzymywania przejÊç granicznych na szlakach
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163,
poz. 1362.



turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà,
miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycz-
nych oraz przejÊç turystycznych nale˝y ustawianie ta-
blicy informacyjnej o przejÊciu granicznym oraz
o miejscu przekraczania granicy, a tak˝e tablicy zawie-
rajàcej informacj´ o warunkach przekraczania granicy
paƒstwowej i pobytu na szlakach turystycznych dru-
giego paƒstwa, bie˝àca konserwacja tablicy oraz jej
wymiana w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. 

3. Do obowiàzków wojewody w zakresie finanso-
wania i utrzymywania punktów nocnego postoju na
rzekach granicznych nale˝y ustawianie w dobrze wi-
docznych miejscach tablicy informacyjnej o miejscu
nocnego postoju, bie˝àca konserwacja tablicy oraz jej
wymiana w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 1—3, wojewo-
da wykonuje na wniosek w∏aÊciwego miejscowo ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub komendanta
placówki Stra˝y Granicznej.

§ 8. 1. Do obowiàzków wojewody w zakresie finan-
sowania i utrzymywania przejÊç granicznych znajdujà-
cych si´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w których kontrol´ wykonujà funkcjonariusze w∏aÊci-
wych organów Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posta-
nowienia umów mi´dzynarodowych nie stanowià ina-
czej, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3 pkt 1, pkt 2
lit. a, b, c, i oraz lit. j i pkt 5. 

2. Do obowiàzków wojewody w zakresie finanso-
wania i utrzymywania przejÊç granicznych nale˝à za-
dania zwiàzane z wykonywaniem przez funkcjonariu-
szy organów paƒstwa sàsiedniego kontroli granicznej
w przejÊciu granicznym znajdujàcym si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli umowa mi´dzynaro-
dowa nak∏ada taki obowiàzek na organy Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

§ 9. 1. Dla usprawnienia kontroli granicznej mogà
byç wykorzystane Êrodki pochodzàce z pomocy finan-
sowej jednostki samorzàdu terytorialnego lub z pomo-
cy zagranicznej, na cele uzgodnione przez organy kon-
troli dzia∏ajàce w przejÊciu granicznym z wojewodà
lub jednostkà samorzàdu terytorialnego.

2. Ârodki przeznaczone na przedsi´wzi´cia, o któ-
rych mowa w ust. 1, na wniosek w∏aÊciwego miejsco-
wo organu kontroli, mogà byç wydatkowane w szcze-
gólnoÊci na budow´, przebudow´, remont lub moder-
nizacj´ obiektów kubaturowych, infrastruktur´ tech-
nicznà, w tym làdowiska dla Êmig∏owców, urzàdzenia,
sprz´t i wyposa˝enie zwiàzane z kontrolà ruchu gra-
nicznego. 

§ 10. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej za-
pewnia osadzanie i utrzymywanie sta∏ych znaków gra-
nicznych na wymaganych pozycjach geograficznych
Zalewu Szczeciƒskiego i Jeziora Nowowarpieƒskiego. 

2. W∏aÊciwy miejscowo dyrektor urz´du morskie-
go zapewnia osadzanie i utrzymywanie: 

1) p∏ywajàcych znaków granicznych na wymaganych
pozycjach geograficznych Zalewu Szczeciƒskiego
i Jeziora Nowowarpieƒskiego oraz Zalewu WiÊla-
nego; 

2) sta∏ego znaku granicznego dalba „7” na wymaga-
nej pozycji geograficznej Jeziora Nowowarpieƒ-
skiego. 

§ 11. W przypadku gdy w przejÊciu granicznym
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia nie ma po-
mieszczeƒ, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, e, f, h,
obowiàzek wojewody w zakresie udost´pniania tych
pomieszczeƒ organom kontroli powstaje w dniu ich
wydzielenia. 

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie okreÊlenia zakresu
obowiàzków organów obowiàzanych do utrzymywa-
nia przejÊç granicznych oraz êróde∏ finansowania tych
przedsi´wzi´ç, a tak˝e okreÊlenia organów zobowiàza-
nych do osadzania i utrzymywania znaków granicz-
nych na morskich wodach wewn´trznych (Dz. U.
Nr 49, poz. 215). 

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.

Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,
Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.
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