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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 lutego 2002 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych do dokonywania potràceƒ z uposa˝enia stra˝aków 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz trybu post´powania w tych sprawach.

Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Komórka finansowa jednostki organizacyjnej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏aÊciwa w sprawach wy-
p∏acania uposa˝enia stra˝akowi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, zwanemu dalej „stra˝akiem”, dokonuje po-
tràceƒ z uposa˝enia, o którym mowa w art. 110 ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. Potràceƒ dokonuje si´ z pierwszej wyp∏aty upo-
sa˝enia, nast´pujàcej po dor´czeniu jednostce organi-
zacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o której mowa
w § 1, sàdowego lub administracyjnego tytu∏u wyko-
nawczego bàdê innego dokumentu okreÊlonego
w przepisach odr´bnych, z∏o˝onego przez w∏aÊciwy or-
gan egzekucyjny lub wierzyciela.

§ 3. 1. W przypadku przeniesienia stra˝aka do innej
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
dotychczasowa jednostka organizacyjna wystawia za-
Êwiadczenie, w którym okreÊla wysokoÊç dokonanych
potràceƒ, pozosta∏ego zad∏u˝enia oraz miesi´cznych

obcià˝eƒ i przekazuje je jednostce organizacyjnej, wraz
z dokumentami dotyczàcymi potràceƒ z uposa˝enia
stra˝aka, oraz zawiadamia o tym organ egzekucyjny.

2. Jednostka organizacyjna Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, w której stra˝ak pobiera uposa˝enie, zawiada-
mia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na których we-
zwanie dokonuje si´ potràceƒ, o zawieszeniu, wstrzy-
maniu lub przywróceniu wyp∏aty pe∏nego uposa˝enia.

§ 4.  Jednostka organizacyjna Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej dokonujàca potràceƒ z uposa˝enia stra˝aków
przekazuje potràcone nale˝noÊci zgodnie z treÊcià tytu-
∏ów wykonawczych bàdê wskazaniem organów egze-
kucyjnych lub wierzycieli, na których ˝àdanie sà doko-
nywane potràcenia.

§ 5. Traci moc zarzàdzenie Nr 43 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie w∏aÊci-
woÊci i trybu post´powania przy dokonywaniu potrà-
ceƒ z uposa˝enia funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Gra-
nicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (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 i z 1996 r. Nr 10, poz. 67)
w cz´Êci dotyczàcej stra˝aków.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


