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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielania przez organy Policji, Stra˝y Granicznej, stra˝y miejskich lub organy wojskowe pomocy
lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych

Na podstawie art. 286a § 3 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,

poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.



§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres obowiàzków organów Policji,
Stra˝y Granicznej, stra˝y miejskich i organów woj-
skowych udzielajàcych pomocy lub asystujàcych
przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych przez
pracownika organu podatkowego;

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà organów, o których mowa
w pkt 1, do udzielania pracownikowi organu podat-
kowego pomocy lub asysty;

3) tryb udzielania przez organy, o których mowa
w pkt 1, pomocy lub asysty pracownikowi organu
podatkowego;

4) sposób dokumentowania przebiegu pomocy lub
asysty udzielanej pracownikowi organu podatko-
wego przez organy, o których mowa w pkt 1.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „kontrolu-
jàcym”, nale˝y przez to rozumieç:

1) pracownika organu podatkowego upowa˝nionego
imiennie do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
o której mowa w art. 283 § 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa;

2) inspektora kontroli skarbowej albo osob´ dokonu-
jàcà czynnoÊci kontrolnych, o której mowa
w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572, z póên. zm.3)).

§ 2. Organami udzielajàcymi pomocy lub asysty sà
w∏aÊciwi ze wzgl´du na miejsce wykonywania czynno-
Êci kontrolnych:

1) komendant powiatowy (miejski) Policji, a w m.st.
Warszawie — komendant rejonowy Policji;

2) komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej;

3) komendant stra˝y miejskiej;

4) komendant terenowej jednostki organizacyjnej
˚andarmerii Wojskowej, a w miejscowoÊciach,
w których nie ma siedziby terenowej jednostki or-
ganizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej — dowódca
(komendant) garnizonu.

§ 3. Organy, o których mowa w § 2, sà obowiàzane
— w ramach posiadanych uprawnieƒ — do udzielenia
pomocy lub asysty kontrolujàcemu przy wykonywaniu
czynnoÊci kontrolnych, polegajàcej w szczególnoÊci na
zapewnieniu:

1) dost´pu do miejsca, w którym czynnoÊci kontrolne
majà byç wykonywane;

2) porzàdku w miejscu przeprowadzania czynnoÊci
kontrolnych;

3) osobistego bezpieczeƒstwa kontrolujàcego oraz in-
nych osób bioràcych udzia∏ w czynnoÊciach kon-
trolnych;

4) u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego po spe∏-
nieniu przes∏anek ich zastosowania okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych u˝ycia Êrodków przymu-
su bezpoÊredniego oraz w § 4.

§ 4. 1. Organy udzielajàce pomocy lub asystujàce
przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych mogà stoso-
waç Êrodki przymusu bezpoÊredniego jedynie w zakre-
sie niezb´dnym do umo˝liwienia przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych, w szczególnoÊci w przypadku
koniecznoÊci odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego
zamachu na kontrolujàcego oraz inne osoby bioràce
udzia∏ w czynnoÊciach kontrolnych.

2. Zastosowanie Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy inne do-
st´pne Êrodki odpowiadajàce potrzebom wynikajàcym
z zaistnia∏ej sytuacji oka˝à si´ niewystarczajàce.

§ 5. W przypadku oporu uniemo˝liwiajàcego lub
utrudniajàcego wykonywanie czynnoÊci kontrolnych
organy, o których mowa w § 2, udzielajà kontrolujàce-
mu pomocy niezw∏ocznie po otrzymaniu wezwania
ustnie, telegraficznie, telefonicznie albo przy u˝yciu in-
nych Êrodków ∏àcznoÊci.

§ 6. 1. Organy, o których mowa w § 2, udzielajà kon-
trolujàcemu asysty przy wykonywaniu czynnoÊci kon-
trolnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed termi-
nem wykonywania tych czynnoÊci, pisemnego wezwa-
nia do jej udzielenia.

2. W pilnych przypadkach, w szczególnoÊci gdy
zw∏oka grozi udaremnieniem czynnoÊci kontrolnych,
kontrolujàcy mo˝e wezwaç asyst´ ustnie, telegraficz-
nie, telefonicznie albo przy u˝yciu innych Êrodków ∏àcz-
noÊci. W takim przypadku kontrolujàcy jest obowiàza-
ny przes∏aç organom, o których mowa w § 2, pisemne
potwierdzenie tego wezwania w terminie 3 dni od dnia
zakoƒczenia czynnoÊci kontrolnych.

§ 7. W przypadkach, o których mowa w § 5 i § 6
ust. 2, kontrolujàcy, wzywajàc pomoc lub asyst´, jest
obowiàzany podaç nast´pujàce dane: imi´ i nazwisko,
stanowisko s∏u˝bowe, numer legitymacji s∏u˝bowej
lub numer dowodu osobistego oraz nazw´ organu
wzywajàcego pomoc lub asyst´.

§ 8. Do udzielenia pomocy lub asysty organ, o któ-
rym mowa w § 2, wyznacza odpowiednio funkcjonariu-
sza lub ˝o∏nierza.

§ 9. Wyznaczony funkcjonariusz lub ˝o∏nierz przed
udzieleniem pomocy lub asysty wyjaÊnia, czy kontro-
lujàcy jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli;
w tym celu mo˝e ˝àdaç okazania przez kontrolujàcego:
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i
Nr 216, poz. 1824.



1) upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli podat-
kowej oraz legitymacji s∏u˝bowej lub dowodu oso-
bistego, je˝eli kontrolujàcy nie ma obowiàzku po-
siadania legitymacji;

2) legitymacji s∏u˝bowej w przypadku wszczynania
kontroli podatkowej na podstawie art. 284a § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa.

§ 10. 1. Z przebiegu czynnoÊci, o których mowa
w § 3, wyznaczony funkcjonariusz lub ˝o∏nierz sporzà-
dza notatk´ urz´dowà zawierajàcà okreÊlenie terminu
i miejsca przeprowadzonej kontroli, imi´ i nazwisko
kontrolujàcego, oznaczenie osoby kontrolowanej oraz

opis czynnoÊci wykonanych w ramach udzielonej po-
mocy lub asysty, a tak˝e imiona i nazwiska oraz stop-
nie s∏u˝bowe funkcjonariuszy lub ˝o∏nierzy wyznaczo-
nych.

2. Notatk´, o której mowa w ust. 1, wyznaczony
funkcjonariusz lub ̋ o∏nierz przekazuje swojemu bezpo-
Êredniemu prze∏o˝onemu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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