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ZARZĄDZENIE ~1]NISTRA FINANSOW 

z dnia 20 listopada 1 S67 r. 

w sprawie sposobu ewidencjonowania 

Na podstawie art. 185 Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. 
w sprawie r zeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ewidencję 'r zeczy znalez.ionych na zasadach 
określonych w niniejszym zarządzeniu prowadzą: 

' 1) biura gromadzkich rad narodowych oraz organy admi
nistracji finansowej prezydiów rad narodowych osiedli, 
miejskich rad narodow ych w miastach nie stanowiących 
powiatów i dzielnicowych rad narodowych w miastach 
wyłączonych z województw, 

2) organy administrac ji finansowej prezydiów powiatowych 
rad narodowych, mie jskich rad narodowych w miastach 
st.anowiących powiaty oraz miejskich rad narodow ych 
w miastach wyłączonych z województw. 

2. Przepisy zarządzenia dotyczące biur gromadzkich rad 
narodowych mają zastosowanie również do innych organów 
wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

3. Użyte w zarządzeniu określenie 

oznacza. rożporządzenie Rady Ministrów z 
H?66 r. w sprawie . r zeczy znalezionych 
Po.z. 141). 

"rozporządzenie" 
dnia 14 czerwca 
(Dz. U. Nr 22, 

przechowywania rzeczy z[laJelionych. 

§ 2. 1. Ewidencja rzeczy zna lezionych powinna być 

prowadzona w formie księyi' op'Mafowan e j, posiadającej po
numerowane strony, 'przeszllurowane karly oraz p rzytwier
dzone końce sznura do ostatn ie j strony pieczqcią lakową lub 
nak le j ką z pieczęcią urzędo\vą. Obok piec z ęc i kierownik o.r
ganu prowadzącego ewidencję stwierdza cyfrowo i slo\\inie 
s woi m podpisem liczbę s tron. Księgę ewid e ncji rzeczy zna
lezionych wraz z aktami przechowuje się pod zamknięciem . 

2. Każ:dą r zecz znalezioną należy ew i den cjonować w 
odrębne j pozyc ji. Jędnak że w razie znalez ie nia ' kilku lu b 
w lęcej fle CZy w okolicznościach wskazując yc h na t o,.- że 

zostały zgubione przez tę samą osobę (np. rzeczy znaleziane 
w opakowaniu, w teczce it p.), rzeczy te nal eży ewid encjo
nować w tej samej pozycji księg i. 

3. W każdym roku kalendarzowym numerację pozyc ji 
należy rozpoczynać od liczby 1. 

4. Po całkowitym zalatwi eniu spraw y z akreśla się od
powiednią pozycję księgi kolorowym ołówkiem. 

§ 3. 1. Biura gromadzki ch rad naradowych pro.wad zą 

ewidencję znale z.ionych rzeczy zgłoszonych do tych biur IN 

trybie przewidzianym w § 2 ust. 1 rozporzą d zenia. 
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2. Ewidencja prowadzona przez biura gromadzkich rad 
narodowych powinna za wierać następujące dane: 

1) liczbę porzą<lkową sprawy, 

2) datę odebrania zawiadomienia o znalezi€niu Tzeczy, 

3) imię, nazwisko i adres znalazcy, 

4) opis rzeczy znalezione j (rodzaj, ilość), 

"S) miejsce prz,echowywania rzeczy (np. organ prowadzący 
ewidencję, Narodowy Bank Polski, znalazca), 

-6) datę wysłania powiadomienia , przewidzianego w § -2 
ust. 2 rozporządzenia, 

7) datę wydania rzeczy osobie uprawnionej oraz imię, na
zwisko i adres tej osoby, 

8) datę przekazania rzeczy. organowi wymienionemu w .'§ 1 
ust. 1 pkt 2, 

9) uwagi. 

3. , Zakreślenie w ewidencji danej sprawy jako zakoń
czanej następuje: 

l)z chwilą wydania rzeczy przechowywanej przez biuro 
osobie uprawnionej lub jej przekazania organowi wy
mienionemu w§ 1 ust. 1 pkt 2, 

2) w odniesieniu do rzeczy znajdujących się w przecho
waniu u znalazcy - z upływem 2 lat od daty znalezie)1ia; 
jeżeh przed upływem tego terminu osoba uprawniona 
z'loży oświadc:zenie. że rzecz odebrała od znalazcy, za
kreślenie następuje w dniu przyjęcia takiego oświad

czcnia. 

§ 4. 1. Organy administracji finansowej wymienioll1e 
w '§ .l ust. 1 pkt 2 --prowadzą ewidencję rzeczy znalezionych, 
zgłoszonych do tych organów w trybie przewidzianym w 
§ '1 rozporządzenia, jak również przekazanych tym organom 
w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3 rozporządzenia. 

2. Ewidencja prowadzona pl.zez organy administracji 
f.inansowej wymienione w § 1 uśt. 1 pkt 2 powinna zawiemć 
następujące dane: 

1) liczbę porządkową sprawy, 

2) datę odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo 
d<itę otrzymania rzeczy z biura gromadzkiej rady naro
dowej, 

3) imię, nazwisko i adres znalazcy, 

4) opis rzeczy znalezionej (rodzaj, ilpść), 

5) mie jsce przechowywan ia rzeczy (np. organ prowadzący 
ewidencję, Narodowy Bank Polski, znalazca). 

6) datę Wydania rzeczy osobie uprawnionej oraz imię, na
zwisko i adres tej osoby, 

7) dat~ przejścia rzeczy na własność Państwa, 

8} datę przejścia rzeczy na własność znalazcy, 

9) sposób i datę dokonania likwidacji rzeczy, k tóre prze
szly na' własność Państwa, 

10) U\iCgi. 

3. Zakreślenie.w ewidencji, danej sprawy jako zakoń
czone j następuje: 

1) z chwilą wydania rzeczy przechowy,v:anej przez organ 
prvwadzący ewidencję osobie uprawnionej lub znalazcy 
(gdy rzecz przeszła na własność znalazcy), . 

2) w odniesieniu do rzeczy znajdujących się w przechowa
niu u znalazcy - z upływem 2 lat od daty zna lezienia; 
jeżeli przed ufllywem tego terminu osoba uprawniona 
złoży oświadczenie, że rzecz odebrała od znalazcy, za-

- kreślenie następuje w dniu przyjęcia takiego oświad
czenia, 

3) w odniesieniu do rzeczy, które przeszły na wlasnoś-ć 

Państwa - z chwilą przekazania rzeczy organowi wła

ściwemu do przeprowadzenia likwidacji, a jeżeliorga~ 
nem tym jest organ prowadzący ewidencję - z chwilą 
zakończenia likwidacji. 

§ 5. Organy administracji fi nans ow,ej. określone w § 1 
ust. 1 'pkt 2, przechowują otrzymywane z biur grom'adzkich 
lad narodowych powiadomienia! o których mowa w §, 2 ust. 2 
rozporządzenia, w skoroszyt ach przezndc2,onych na ten ceL 
Powiadomienia powinny być ułożone w porządku chronolo
gicznym. 

§ 6. 1. Dla każdej rzeczy znalezionej, ewidencjonowa
nej w odrębnej pozycji, zakłada się odrębne akta. Akta po
winny zawierać pełną dokumentację dotyczącą o(lebrania 
za\\Tiaclomienia o znalezieniu. przechowywania rzeczy" prze
prowac17enia poszukiwań osoby uprawnionej, wezwania jej 
do odbioru 'rzeczy, wezwania znalazcy do odbioru rzeczy, 
które przeszły na jego w.łasność. wydania lub przekazania 
rzeczy, wypłaty znaleźnego itp. Jeżeli : rzecz znaleziona prze
szla na własność Państwa, akta organu administracji finan
s'O\vej wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 2 powińny zawierać 
również pełną dokument,a cję w zakresie likwidacji, chyba 
że do p:zeprowadzenia likwidacji jest właściwy inny organ. 

2. Przy przekazaniu rzeczy przyjętych na przechowanie 
w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3 r~zporządzenia biuro 
gromadzkiej rany narodowej przekazuje właściwemu orga
nowi finansowemu również akta dotyczące tej rzeczy, odno
tQwując to w ewidencji w rubryce "uwagi". 

§ 7. 1. Organ przechowujący, a w odniesieniu do rzeczy 
prZ'Cchowywanych przez biuro gromadzkiej rady narodowej 
- to biuro powinny Lzuwać nad lltrzymaniem przecl1owy:
wanych przez nie rzeczy w należytym stanie, a w razie pO" 
trzeby dokonywać odpowiednich czynności konserwacyJ
nych. Pomieszczenia, w których przechowywane są takie 
rzeczy, powinny być zabezpieczone przed włamaniem i zao
patrzone w ni'ezbędne urządżenia zapobiegające pożarom 

(gaśnice). W razie braku odpowiednich pomi'eszczeń można 

'przechowywać rzeczy .znalezione w należycie zabezpieczo
nych szafach lub skrzyniach. Pomieszcz-enia, w których prze
chowuje się rzeczy znalezione, nalei,y zaopatrzyć w nie
zbędne urządzenia do rozmieszczenia tych rzeczy, jak półki, 
wieszaki, szafy, stojaki itp. 

2. Jeżeli właściwość przedmiotu nie stoi temu na prze
s2kodzie, należy każdą rzecz oznaczyć onpowie,dn-h'n nume
rem zgodnynl z numerem ewidencji. W miarę możności rze
czy należy rozmieszczać w porn}eszcz'eniu według numerów 
ewidencji. 

3. Do-stęp do pomieszczeń (szaf. skrzyń) mają jedynie 
osoby, którym organ przechowujący powierzył pełnienie 
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czynności związanych z przechowywaniem rzeczy znalezio
nych, oraz osoby powołane do nadzoru lub kontroli w tym 
zakresie. 

4, W razie znalezienia rzeczy znajdujących się w opa
kowaniu należy przy przyjęciLl na przechowanie dokonać 
otwarcia opakowania w obecności znalazcy i z czynpości 

tych spisać protokół. W protokole na.leży op,isać wszystkie 
znajdujące się w opakowaniu przedmioty, a opakowanie prze-
chować łącznie z tymi przedmiotami. . , 

§ 8. 1. W razie ;naleźienia pieniędzy obiegowych pol
skich należy sporządzić ich opis przezwymienief'lieliczby 
i rodzaju banknotów oraz monet. Po dokonaniu opisu ni!
leży ' -wpłacić znC:llezione pieniądze na rachunek bankowy 
sum depozytowych zgodnie z przepisami o rachunkowości 
budżet o\"ej , 

2. W razie znalezienia krajowych papierów wartościo

wych należy je przechowywać w kasie pancernej, a w br.a
ku laki ej kasy oddać na przechowanie do najbliższeg(J od
działu Narodowego Banku Polskieg.o. O znalezieniu imien
nej książeczki oszczędn0sciowej Powszechnej Kasy Oszczęd
ności (PKO) lub spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej 

. (SOP) należy niezależnie od zawiadomienia wkładcy, jeżeli 

uprawniona osoba nie zgłosiła się po odbiór książ.eczki w 
ciągu dwu tygodni od zawiadomienia jej o znalezieniu, za
wiadomić właściwy oddział PKO lub SOP (wystawcę ksią
żeczki), podając dokładnie numer (symbole literowe i cy
frowe), serię książeczki oraz imię, nazwisko i adres wkładcy . 

3. O znalezieniu książeczki oszczędnościowej na oka
ziciela należy niezwłocznie zawia·domić wystawcę, po:lając 

dokładne oznaczenie książeczki i wysokość stanu oszczęd

ności. 

4. O znalezieniu obligacji pożyczki państwowej należy 
zawiadomić ceJltralę PKO, podając numerację wartość 

imienną każdej obligacji. 

§ 9, VV razie znalezienia złota, monet złotych, platyny, 
srebra, wyrobów użytkowych ze złota, platyny lnb srebra, 
kamieni szlachetnych, pereł , zagranicznych ś,rodków płatni 
czych lub zagranicznych papierów wartościowych na leży 
przedmioty tak ie niezwłocznie oddać na przechowanie do 
najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Do try-
bu przekazywania tych przedmiotów na przechowanie- do 
czasu wydania przerisów" określonych w § 3 usL 2 rozpo
rZądzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca '1967 r. w spra
wie zbywania niektórych ruchomości stanow iących własność 
Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy admini· 
stracji państwowej na podstawie . przepisów szczególnych 
(Dz. U. Nr 9, poz, 41) należy stosować przepisy instrukcji 
stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 

przechowującego. W razie przekazania pocztą należy ' do 
przesyłki pocztowej dolączyć spis zawartych w nleJ przed
miotów z przytoczeniem sprawy, której dotyczą, 

2, W miastach wyłączonych z wojewócizt ,\' "przekazanie, 
o·-którym mowa vi § 2 ust. 3 rozporządzenia, następuje: 

1) w m, s1. Warszawie - przez 
nowi administracji finansowej 
jątkowych i opłaty skarbowej 
wej m. s1. Warszaw"y, 

przekazanie rzeczy orga
do spraw podatków ma
Prezydium Rady Narodo-

2) w innych miastach wyłączonych z województw - przez 
złożenie rzeczy w składnicy tego organu administracji 
finansowej prezydium dzielnicowej rady narodowej, k tó
ry jest właściwy do przeprowadzania likwidacji rzeczy 
przechodzących na własność Państwa, O.zlożeniu rzeczy 
należy zawiadomić jednocześnie na piśmie organ admi
nigtracji finansowej prezydium miejskiej rady narodowej . 

3. Przekazanie rzeczy oddanych na przechO\vanie do Na
rodowego Banku Polskiego (NBP) następuje przez Zawiado
mienie na p:śmie właściwego oddziału NBP oraz właściwe

go organu administracji finansowej o przekazaniu depozytu 
do ~yspozycji tego organu, 

§ 11. 1. Sposób przechowywania przedmiotów o warto
ści naukowej lub artystycznej określają przepisy zarządze

l1ia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1967 r. w 
sprawie sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów 
o wartoścl naukowej lub artystycznej (Monitór Polski Nr 14, 
poz, 69), W razie zawiadomienia biura gromadzkiej rady na
rodowej o znalezieniu rzeczy, co do której istnieje przy
puszczenie, że stanowiprz.edmiot o wartości naukowej lub 
artystycznej, biuro to powinno zamieścić o tym wzmiankę 

w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporzą
dzenia. 

2, Organ wymieniony w § 1 ust 1 pkt 2 ewidencjonuje 
przedmioty o wartości naukowej lub artystycznej do chwili 
ich odebrania przez osobę uprawnioną, a gdy przeszły one 
na własność Państwa - do chwili przekazania" wlaściwej 
instytucji. 

§ 12. Przebieg załatwiania spraw dotyczących rzeczy 
znalezionych, objętych dotychczas prowadzonymi księgami 

ewidencji rzeczy.znalezionych, rejestruje się w dalszym cią
gu w tych księgach ewidencyjnych, stosując odpowieclnió 
przepisy niniejszego zarządzenia, 

§ 13. Tracą , moc: 

1) zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 ma
ja 1955 r. w sprawie sposobu przechowywania rzeczy 
znalezionych (Monitor Polski Nr 41. poz, 403). 

z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie rostępowania z depozytami ' . 
. rzeczowymi (Monitor Polski Nr A-79, roz. 925). 2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1955 r. 

w sprawie prOWaclZE'llia ewidencji rzeczy znalezionych 
(Monitor Polski Nr 63, po z, 868) . 

§' 10. 1. 'Przekazanie rzeczy, o których mowa w § 2 
ust. 3 rozporządzenia, może nastąpić bezpośrednio lub przez 
pocztę. \V razie bezpośredniego przekazania znalezionych 
rzeczy należy spor:ządzić protokół zdawczo-odbiorczy w dwu 
egzemplarzach, z których !eden pozostaje w aktach biura 
gromadzkiej rady ' narodowej, drugi zaś w aktach orgaml 

§ 14. 
19G8 r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z Glniem 1 stycznia 

Minister Finansów: w z. J. Kole 


