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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie gospodarowania Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku 
rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Stra˝ Granicznà przest´pstw.

Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób gospodarowania przekazywanymi Stra˝y
Granicznej Êrodkami finansowymi uzyskanymi
przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy po-
chodzàcych z ujawnionych przez Stra˝ Granicznà
przest´pstw,

2) kryteria przyznawania nagród funkcjonariuszom
Stra˝y Granicznej, którzy przyczynili si´ bezpoÊred-
nio do ujawnienia tych przest´pstw.

§ 2. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20% wp∏y-
wów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Stra˝
Granicznà przest´pstw przekazuje si´ na rachunek ban-
kowy Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej przez orga-
ny wykonujàce czynnoÊci egzekucyjne na podstawie
prawomocnych orzeczeƒ sàdowych.

2. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków, o których
mowa w ust. 1, która podlega przekazaniu na rzecz
Stra˝y Granicznej, jest wykaz rzeczy do∏àczony do pra-
womocnego orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skar-
bu Paƒstwa.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1, przekazywane
sà w terminie odprowadzenia na dochody bud˝etowe
pozosta∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z orzeczone-
go przepadku rzeczy.

§ 3. 1. Gospodarowanie Êrodkami, o których mowa
w § 2 ust. 1, prowadzone jest w Komendzie G∏ównej
Stra˝y Granicznej na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o finansach publicznych dotyczàcych Êrodków
specjalnych, z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszego
rozporzàdzenia.

2. Ewidencj´ uzyskiwanych i wydatkowanych Êrod-
ków, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzi si´ w Ko-
mendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Z uzyskanych przez Stra˝ Granicznà Êrodków,
o których mowa w § 2 ust. 1, przeznacza si´ nie mniej
ni˝ 50% na usprawnienie funkcjonowania Stra˝y Gra-
nicznej, a pozosta∏à cz´Êç na nagrody dla funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej, którzy przyczynili si´ bezpoÊred-
nio do ujawnienia przest´pstw.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej dokonuje
rozdzia∏u Êrodków rzeczowych przeznaczonych na
usprawnienie funkcjonowania Stra˝y Granicznej w za-
kresie realizacji jej ustawowych zadaƒ, zakupionych ze
Êrodków, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Nagrody dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, którzy bezpoÊrednio przyczynili si´ do ujawnienia
przest´pstw, przyznaje Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej z urz´du lub na wniosek komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej albo kierownika jednostki or-
ganizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej.

2. Suma nagród wyp∏aconych z jednego tytu∏u nie
mo˝e przekroczyç 50% Êrodków, o których mowa w § 2
ust. 1, uzyskanych z tego tytu∏u przez Stra˝ Granicznà.

§ 6. Przyznajàc funkcjonariuszom, o których mowa
w § 5 ust. 1, nagrody, uwzgl´dnia si´ inicjatyw´, zaan-
ga˝owanie oraz skutecznoÊç funkcjonariusza w dzia∏a-
niach zwiàzanych z ujawnieniem przest´pstwa.

§ 7. Nagrody przyznaje si´ i wyp∏aca po otrzymaniu
Êrodków, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r.
w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Stra˝y
Granicznej Êrodkami finansowymi, uzyskanymi przez
Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy pochodzà-
cych z ujawnionych przez Stra˝ Granicznà przest´pstw
celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród
funkcjonariuszom z tych Êrodków (Dz. U. Nr 9, poz. 48).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


