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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie sposobu podzia∏u Êrodków finansowych uzyskanych tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych
z przest´pstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy celnych 

lub Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 11a ust. 3 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20% wp∏y-
wów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z przest´pstw ujawnio-

Dziennik Ustaw Nr 86 — 5742 — Poz. 786

nych wspólnie przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej, zwa-
ne dalej „Êrodkami finansowymi”, dzieli si´ mi´dzy
Stra˝ Granicznà i organy administracji celnej lub In-
spekcji Celnej w cz´Êciach równych.

2. Podzia∏u Êrodków finansowych dokonujà organy
wykonujàce czynnoÊci egzekucyjne na podstawie pra-
womocnych orzeczeƒ sàdowych.

3. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków finanso-
wych, która podlega podzia∏owi, jest wykaz rzeczy do-
∏àczony do prawomocnego orzeczenia o ich przepadku
na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 2. 1. Ârodki finansowe przekazuje si´ na rachunki
bankowe w∏aÊciwe dla Êrodków specjalnych Stra˝y

Granicznej, organu administracji celnej lub Inspekcji
Celnej w terminie odprowadzenia na dochody bud˝e-
towe pozosta∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z orze-
czonego przepadku rzeczy.

2. Wp∏yw Êrodków finansowych na rachunki ban-
kowe podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest ewi-
dencjonowany jako przychód w∏aÊciwego Êrodka spe-
cjalnego danego podmiotu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


