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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu gospodarowania Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Paƒstwa z tytu∏u prze-
padku przedmiotów pochodzàcych z ujawnionych przez ˚andarmeri´ Wojskowà przest´pstw oraz zasad

przyznawania nagród z tych Êrodków.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób gospodarowa-
nia Êrodkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb
Paƒstwa z tytu∏u przepadku przedmiotów pochodzà-
cych z ujawnionych przez ˚andarmeri´ Wojskowà
przest´pstw przeciwko mieniu wojskowemu i obroto-
wi gospodarczemu mieniem wojskowym, przest´pstw
skarbowych, a tak˝e zasady przyznawania nagród dla
˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, którzy przyczynili
si´ bezpoÊrednio do ujawnienia tych przest´pstw, or-
gany w∏aÊciwe w sprawach gospodarowania tymi
Êrodkami i ich przeznaczenia oraz sposób ewidencjo-
nowania.

§ 2. 1. Ârodki, o których mowa w § 1, przekazywa-
ne sà na wyodr´bniony rachunek bankowy wojskowej
jednostki bud˝etowej, na której zaopatrzeniu znajduje
si´ Komenda G∏ówna ˚andarmerii Wojskowej, w ter-
minie odprowadzenia na dochody bud˝etowe pozosta-
∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z przepadku rzeczy.

2. Dowódca jednostki wojskowej, o której mowa
w ust.1, zawiadamia pisemnie Komendanta G∏ównego
˚andarmerii Wojskowej o przekazaniu Êrodków.

3. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków finansowych,
która podlega przekazaniu na rzecz ˚andarmerii Woj-
skowej, jest wykaz przedmiotów do∏àczony do orzecze-
nia sàdowego o ich przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa. 

§ 3. 1. Uzyskane przez ̊ andarmeri´ Wojskowà Êrod-
ki finansowe przeznacza si´ w wysokoÊci do 50% na na-
grody dla ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, którzy
przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia prze-
st´pstw, o których mowa w § 1, a pozosta∏à cz´Êç Êrod-
ków przeznacza si´ na zakup towarów i us∏ug w celu
usprawnienia funkcjonowania ̊ andarmerii Wojskowej.

2. Ârodkami finansowymi, o których mowa w
ust. 1, dysponuje Komendant G∏ówny ˚andarmerii
Wojskowej.

§ 4. 1. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1, przy-
znaje Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Od-
dzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.

2. Nagrody przyznaje si´ nie wczeÊniej ni˝ po fak-
tycznym uzyskaniu przez jednostk´ wojskowà, o której
mowa w § 2 ust. 1, Êrodków finansowych z tytu∏u prze-
padku rzeczy orzeczonej w konkretnej sprawie.

3. Wyró˝nienie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
nagrodami stwierdza si´ w rozkazie.

§ 5. Ewidencja przest´pstw przeciwko mieniu woj-
skowemu i przest´pstw skarbowych oraz przekaza-
nych Êrodków prowadzona jest w Komendzie G∏ównej
˚andarmerii Wojskowej.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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