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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2004 r. 

w sprawie  gospodarowania przekazanymi Policji Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa
tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Policj´ przest´pstw oraz przyznawania 

nagród z tych Êrodków

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) tryb gospodarowania przekazywanymi Policji
Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb
Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych
z ujawnionych przez Policj´ przest´pstw przeciw-
ko mieniu, gospodarczych i skarbowych, zwanych
dalej „przest´pstwami”;

2) zasady przyznawania nagród policjantom, którzy
przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia tych
przest´pstw.

§ 2. 1. Jednostkami organizacyjnymi Policji w ro-
zumieniu przepisów niniejszego rozporzàdzenia sà ko-
mendy wojewódzkie (sto∏eczna) Policji oraz Komenda
G∏ówna Policji.

2. Przest´pstwa ujawnione przez komendy woje-
wódzkie Policji obejmujà tak˝e przest´pstwa ujawnio-
ne przez podleg∏e im komendy powiatowe, miejskie,
rejonowe Policji oraz komisariaty i komisariaty specja-
listyczne Policji.

§ 3. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 % wp∏y-
wów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z przest´pstw ujawnio-
nych przez Policj´, w sposób udokumentowany w ak-
tach procesowych, sà przekazywane Policji przez urz´-
dy skarbowe oraz przez inne podmioty wykonujàce
czynnoÊci egzekucyjne na podstawie prawomocnych
orzeczeƒ sàdowych.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, sà przekazywa-
ne na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Po-
licji prowadzàcej w danej sprawie post´powanie przy-

gotowawcze lub wykonujàcej inne czynnoÊci proceso-
we, które spowodowa∏y ujawnienie przest´pstwa —
w terminie odprowadzenia na dochody bud˝etowe
pozosta∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z przepad-
ku rzeczy.

3. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków finanso-
wych, która podlega przekazaniu na rzecz Policji, jest
wartoÊç przedmiotów uj´tych w wykazie do∏àczonym
do orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa. 

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3,
urz´dy skarbowe oraz inne podmioty wykonujàce
czynnoÊci egzekucyjne przekazujà w∏aÊciwej jednost-
ce organizacyjnej Policji w terminie, o którym mowa
w ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku udzia∏u kilku jednostek organi-
zacyjnych Policji w realizacji post´powania karnego,
Êrodki finansowe sà przekazywane do jednostki wio-
dàcej w post´powaniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podzia∏
kwoty wp∏ywów na jednostki bioràce udzia∏ w post´-
powaniu odbywa si´ w drodze porozumienia kierow-
ników zainteresowanych jednostek. W razie braku po-
rozumienia decyzj´ w sprawie podzia∏u kwoty wp∏y-
wów podejmuje Komendant G∏ówny Policji. 

§ 5. Uzyskane przez Policj´ Êrodki finansowe prze-
znacza si´ w wysokoÊci do 50 % na nagrody dla poli-
cjantów, w tym równie˝ by∏ych policjantów, którzy
przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia danego
przest´pstwa, a pozosta∏à cz´Êç na usprawnienie
funkcjonowania Policji.

§ 6. 1. Nagrody za ujawnienie przest´pstw przy-
znajà kierownicy jednostek organizacyjnych Policji
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek prze∏o˝onych po-
licjantów, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujaw-
nienia przest´pstwa.

2. Nagrody przyznaje si´ nie wczeÊniej ni˝ po fak-
tycznym uzyskaniu przez jednostk´ organizacyjnà Po-
licji Êrodków finansowych z tytu∏u przepadku rzeczy
orzeczonego w konkretnej sprawie.

3. Wyp∏ata nagród nast´puje po podj´ciu decyzji
o wyró˝nieniu.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu go-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.



spodarowania przekazanymi Policji Êrodkami finanso-
wymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez Poli-
cj´ przest´pstw przeciwko mieniu, gospodarczych
i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych
Êrodków (Dz. U. Nr 89, poz. 403 oraz z 1997 r. Nr 99,
poz. 614).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz
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