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3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, nale˝y wyszczególniç rodzaj, iloÊç, stan oraz, w miar´
potrzeby, cechy indywidualne powierzonego funkcjonariuszowi mienia.
4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, jest
obowiàzany zwróciç je w okreÊlonym przez kierownika
jednostki terminie i w nale˝ytym stanie albo wyliczyç
si´ ze sposobu zu˝ycia lub wydania tego mienia.
§ 2. 1. Powierzenie mienia, o którym mowa w § 1
ust. 1, funkcjonariuszowi zatrudnionemu w magazynie
lub innego rodzaju zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpoÊrednim nadzorem tego funkcjonariusza, nast´puje na
podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika jednostki.
2. Inwentaryzacj´, o której mowa w ust. 1, przeprowadza si´ w ciàgu miesiàca od dnia zawiadomienia
funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia, z udzia∏em funkcjonariusza albo osoby przez niego upowa˝nionej.
§ 3. W razie przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze s∏u˝by albo
przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej, inwentaryzacj´ przeprowadza si´ niezw∏ocznie i koƒczy
nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych albo w dniu przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej.
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§ 4. 1. W razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej wa˝nej przyczyny funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 ust. 1, mo˝e pisemnie upowa˝niç innà osob´, która za zgodà kierownika jednostki weêmie za niego udzia∏ w inwentaryzacji.
2. Je˝eli funkcjonariusz nie bierze udzia∏u w przeprowadzeniu inwentaryzacji i nie wska˝e osoby, o której mowa w ust. 1, kierownik jednostki powo∏uje komisj´ w trzyosobowym sk∏adzie, która przeprowadza inwentaryzacj´ powierzonego mienia.
3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje prawo wglàdu w ksi´gi rachunkowe w zakresie dotyczàcym rozliczania powierzonego mu mienia.
§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r.
w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 20, poz. 250).
§ 6. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania
innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej
i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla podmioty w∏aÊciwe
do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz
podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Gra———————
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 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

nicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w mieniu
Skarbu Paƒstwa znajdujàcym si´ w dyspozycji organów lub jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub
nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych.
§ 2. Podmiotem w∏aÊciwym do ustalania wysokoÊci szkody wyrzàdzonej przez funkcjonariusza w mieniu, o którym mowa w § 1, jest kierownik jednostki organizacyjnej dysponujàcej mieniem, w którym wyrzàdzono szkod´, zwany dalej „kierownikiem jednostki”,
lub Szef Biura Ochrony Rzàdu albo jego zast´pca.
§ 3. 1. W przypadku gdy wysokoÊç szkody nie przekracza pi´tnastokrotnoÊci kwoty przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w roku poprzedzajàcym zawarcie ugody lub podj´cie innej decyzji dotyczàcej
szkody wyrzàdzonej przez funkcjonariusza, og∏oszonego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
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„Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w celu naliczania odpisu na zak∏adowy
fundusz Êwiadczeƒ socjalnych — w∏aÊciwy do zawarcia ugody oraz podj´cia innej decyzji dotyczàcej szkody jest kierownik jednostki, a w Biurze Ochrony Rzàdu
— zast´pca Szefa Biura Ochrony Rzàdu.
2. Je˝eli wysokoÊç szkody przekracza pi´tnastokrotnoÊç kwoty przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego, o którym mowa w ust. 1, a nie przekracza
trzydziestokrotnoÊci tej kwoty, w∏aÊciwy do zawarcia
ugody lub podj´cia innej decyzji dotyczàcej szkody
wyrzàdzonej przez funkcjonariusza jest prze∏o˝ony kierownika jednostki, a w Biurze Ochrony Rzàdu — Szef
Biura Ochrony Rzàdu.
3. Je˝eli wysokoÊç szkody przekracza trzydziestokrotnoÊç kwoty przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊciwy do zawarcia ugody lub podj´cia innej decyzji dotyczàcej
szkody wyrzàdzonej przez funkcjonariusza jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
§ 4. 1. Je˝eli za wyrzàdzonà szkod´ jest odpowiedzialny Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Komendant G∏ówny Paƒstwo-
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wej Stra˝y Po˝arnej lub ich zast´pcy, podmiotem w∏aÊciwym do zawarcia ugody lub podj´cia innej decyzji
dotyczàcej szkody jest minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych.
2. Je˝eli za wyrzàdzonà szkod´ jest odpowiedzialny Szef Biura Ochrony Rzàdu lub jego zast´pcy, podmiotem w∏aÊciwym do ustalenia wysokoÊci szkody,
zawarcia ugody lub podj´cia innej decyzji dotyczàcej
szkody jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 45, poz. 528).
§ 6. 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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