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Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób podzia∏u Êrod-
ków finansowych w wysokoÊci 20 % dochodów uzy-
skanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku rze-
czy pochodzàcych z przest´pstw ujawnionych wspól-
nie przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjo-
nariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbo-
wej, zwanych dalej „Êrodkami finansowymi”.

§ 2. 1. Ârodki finansowe dzieli si´ mi´dzy Stra˝
Granicznà i organy administracji celnej lub organy
kontroli skarbowej w cz´Êciach równych.

2. Podzia∏u Êrodków finansowych dokonujà orga-
ny wykonujàce czynnoÊci egzekucyjne na podstawie
prawomocnych orzeczeƒ sàdowych.

3. Podzia∏u Êrodków finansowych dokonuje si´ na
podstawie wykazu rzeczy do∏àczonego do prawomoc-
nego orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa.

§ 3. 1. Ârodki finansowe przekazuje si´ na wyod-
r´bnione rachunki bankowe w∏aÊciwe dla funduszy
motywacyjnych Stra˝y Granicznej, organu admini-
stracji celnej lub organu kontroli skarbowej w termi-
nie odprowadzenia na dochody bud˝etowe pozosta∏ej
cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z orzeczonego prze-
padku rzeczy.

2. Wp∏yw Êrodków finansowych na wyodr´bnione
rachunki bankowe podmiotów, o których mowa
w ust. 1, jest ewidencjonowany jako przychód w∏aÊci-
wego funduszu motywacyjnego danego podmiotu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podzia∏u Êrodków
finansowych uzyskanych tytu∏em przepadku rzeczy po-
chodzàcych z przest´pstw ujawnionych wspólnie przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy cel-
nych lub Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 86, poz. 786), które
utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 8
ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 lutego 2009 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 pracowników kontroli skarbowej

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.
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