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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie dokonywania potràceƒ z uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 131 ust. 4 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 jednostki organizacyj-
ne w∏aÊciwe do dokonywania potràceƒ z uposa˝enia

funkcjonariusza Stra˝y Granicznej, zwanego dalej
„funkcjonariuszem”, oraz tryb post´powania w tych
sprawach.

§ 2. 1. Potràceƒ dokonuje w∏aÊciwa komórka jed-
nostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozosta-
je na zaopatrzeniu finansowym.

2. Potràceƒ dokonuje si´, odnotowujàc ten fakt na
liÊcie uposa˝eƒ.

§ 3. Za zgodà funkcjonariusza wyra˝onà na piÊmie
mogà byç dokonywane potràcenia z tytu∏u zobowià-
zaƒ:
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1) zap∏aty odszkodowania, przewidzianych w przepi-
sach o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjona-
riuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´-
ziennej i Urz´du Ochrony Paƒstwa,

2) wobec pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczko-
wych,

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza.

§ 4. 1. Potràceƒ dokonuje si´:

1) podczas egzekucji nale˝noÊci:

a) obj´tych sàdowymi lub administracyjnymi tytu-
∏ami wykonawczymi — na wezwanie komornika
sàdowego, organu egzekucyjnego w∏aÊciwego
do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub
wierzyciela uprawnionego do egzekwowania
nale˝noÊci w trybie administracyjnym,

b) z tytu∏u szkód wyrzàdzonych w mieniu Skarbu
Paƒstwa znajdujàcym si´ w trwa∏ym zarzàdzie
Stra˝y Granicznej — na pisemne wezwanie or-
ganu okreÊlonego w przepisach dotyczàcych
podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci
szkód, zawierania ugód oraz podejmowania de-
cyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez
funkcjonariuszy,

c) na podstawie odr´bnych przepisów — na pisem-
ne wezwanie w∏aÊciwego organu lub wierzycie-
la, z dok∏adnym okreÊleniem kwoty podlegajàcej
potràceniu i powo∏aniem odpowiedniego prze-
pisu zobowiàzujàcego do potràcenia,

2) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 —
na podstawie zestawienia kwot podlegajàcych po-
tràceniu, sporzàdzonego przez w∏aÊciwy organ lub
upowa˝nione osoby.

2. Potràcenia na zaspokojenie nale˝noÊci z tytu∏u
Êwiadczeƒ alimentacyjnych oraz nale˝noÊci z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci majàtkowej za szkody wyrzàdzone
w mieniu Skarbu Paƒstwa znajdujàcym si´ w trwa∏ym
zarzàdzie Stra˝y Granicznej mogà byç dokonywane
równie˝ bez post´powania egzekucyjnego — na wnio-
sek wierzyciela — po przed∏o˝eniu przez niego tytu∏u
wykonawczego bàdê dobrowolnego zobowiàzania do
zap∏aty odszkodowania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli:

1) Êwiadczenia alimentacyjne majà byç potràcone na
rzecz kilku wierzycieli, a ∏àczna suma, która mo˝e
byç potràcona, nie wystarcza na pokrycie wszyst-
kich zobowiàzaƒ alimentacyjnych,

2) uposa˝enie zosta∏o zaj´te w trybie egzekucji sàdo-
wej lub administracyjnej.

4. Podstaw´ do dokonania potràcenia z tytu∏u:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pe∏nienia s∏u˝-
by albo pozostawania poza nim lub niepodejmo-
wania s∏u˝by,

2) zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia obowiàzków
s∏u˝bowych,

3) rozpocz´cia urlopu bezp∏atnego w ciàgu miesiàca
kalendarzowego

— stanowi rozkaz personalny.

§ 5. Z uposa˝enia funkcjonariusza, nale˝nego mu
w dniu wyp∏aty, nie dokonuje si´ potràceƒ — je˝eli
rozkaz personalny o zmniejszeniu uposa˝enia zosta∏
wydany po terminie wyp∏aty.

§ 6. 1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza
na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organiza-
cyjnej, dotychczasowa jednostka:

1) jest obowiàzana wpisaç w zaÊwiadczeniu o zaopa-
trzeniu finansowym (karcie zaopatrzenia finanso-
wego) funkcjonariusza kwoty dokonanych ju˝ po-
tràceƒ i kwoty pozosta∏ego zad∏u˝enia oraz wyso-
koÊç miesi´cznych bie˝àcych obcià˝eƒ,

2) zawiadamia organ egzekucyjny (wierzyciela) o za-
niechaniu dokonywania potràceƒ na podstawie
posiadanych tytu∏ów wykonawczych, wskazujàc
jednostk´ organizacyjnà, do której funkcjonariusz
zosta∏ przeniesiony.

2. W przypadku zawieszenia, wstrzymania lub przy-
wrócenia wyp∏aty pe∏nego uposa˝enia jednostka orga-
nizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopa-
trzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny
(wierzyciela), na którego wezwanie dokonuje si´ potrà-
ceƒ.

§ 7. Kwoty potràceƒ w∏aÊciwa jednostka organiza-
cyjna przekazuje zgodnie z dyspozycjà funkcjonariusza
lub organów egzekucyjnych (wierzycieli), na których
wezwanie dokonywane sà potràcenia.

§ 8. Traci moc zarzàdzenie nr 43 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie w∏aÊci-
woÊci i trybu dokonywania potràceƒ z uposa˝enia po-
licjantów i funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa
oraz terminów wyp∏aty uposa˝enia (Dz. Urz. MSW
Nr 2, poz. 41, Nr 3, poz. 81 i Nr 4, poz. 98, z 1992 r. Nr 1,
poz. 23, z 1993 r. Nr 5, poz. 97 oraz z 1996 r. Nr 10,
poz. 67) — w zakresie dotyczàcym funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


