
Na podstawie art. 46 § 3 pkt 2 i art. 50 § 3 pkt 2 usta-
wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161,
z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r.
Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146,
poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943
i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 76, poz. 809 i Nr 98, poz. 1068) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przypadki, w których Policja lub Stra˝ Graniczna
udziela pomocy lub asysty organowi egzekucyjne-
mu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynnoÊci
egzekucyjnych,

2) sposób post´powania przy udzielaniu pomocy lub
asysty przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà,

3) tryb wyst´powania przez organ egzekucyjny i egze-
kutora o udzielenie pomocy lub asysty przez Poli-
cj´ lub Stra˝ Granicznà,

4) sposób dokumentowania udzielonej pomocy lub
asysty przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà przy czyn-
noÊciach egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynnoÊci egzekucyj-
nych wykonywanych przy udzielaniu pomocy lub
asysty przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà.

§ 2. 1. Organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi
przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych udzielajà
pomocy w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce prowadzenia
egzekucji:

1) organy Policji,

2) organy Stra˝y Granicznej — w przypadku gdy
przedmiot egzekucji znajduje si´ na obszarze przej-
Êcia granicznego lub w strefie nadgranicznej.

2. Organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy
wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych udzielajà asy-
sty w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce prowadzenia eg-
zekucji:

1) organy Policji — w obr´bie budynków zajmowa-
nych przez Policj´,

2) organy Stra˝y Granicznej — w obr´bie budynków
zajmowanych przez Stra˝ Granicznà.

§ 3. 1. Organ egzekucyjny i egzekutor wzywa do
udzielenia pomocy lub asysty przez Policj´ lub Stra˝
Granicznà na piÊmie, co najmniej 7 dni przed terminem
czynnoÊci egzekucyjnych.

2. Policja lub Stra˝ Graniczna udzielà pomocy lub
asysty niezw∏ocznie po otrzymaniu pisemnego wezwa-
nia od organu egzekucyjnego i egzekutora, w przypad-
ku:

1) oporu uniemo˝liwiajàcego lub znacznie utrudniajà-
cego prowadzenie czynnoÊci egzekucyjnych,

2) uzasadnionego przypuszczenia, ˝e na taki opór na-
trafià.

3. W pilnych przypadkach, zw∏aszcza gdy zw∏oka
grozi∏aby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomo-
cy lub asysty, o której mowa w § 2, nast´puje tak˝e na
osobiste wezwanie organu egzekucyjnego i egzekuto-
ra.

§ 4. 1. Policja lub Stra˝ Graniczna udzielajà pomo-
cy lub asysty, o której mowa w § 2, po okazaniu tytu∏u
wykonawczego, stanowiàcego podstaw´ przeprowa-
dzenia egzekucji.

2. W przypadku wezwania ustnego, organ Policji
lub Stra˝y Granicznej, nie wstrzymujàc udzielania po-
mocy lub asysty, jest obowiàzany ˝àdaç tytu∏u wyko-
nawczego, o którym mowa w ust. 1, oraz nades∏ania
wezwania okreÊlonego w § 3 ust. 1, w terminie 3 dni od
zakoƒczenia czynnoÊci egzekucyjnych.

§ 5. 1. Pomoc lub asysta organów Policji lub Stra˝y
Granicznej polega na umo˝liwieniu przeprowadzania
czynnoÊci egzekucyjnych, w szczególnoÊci poprzez za-
pewnienie:

1) dost´pu do miejsca, w którym majà one byç wyko-
nywane,

2) porzàdku w miejscu przeprowadzania egzekucji ad-
ministracyjnej,

3) osobistego bezpieczeƒstwa organowi egzekucyjne-
mu i egzekutorowi,

4) w razie potrzeby — na uzasadnione ̋ àdanie organu
egzekucyjnego i egzekutora — niezb´dnej pomocy
w zastosowaniu Êrodków egzekucji administracyj-
nej.

2. Pomocy lub asysty, o której mowa w ust. 1,
udziela wyznaczony policjant lub funkcjonariusz Stra˝y
Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”.

§ 6. 1. Z przebiegu czynnoÊci, o których mowa w § 5
ust. 1, funkcjonariusz sporzàdza notatk´ urz´dowà za-
wierajàcà okreÊlenie miejsca, terminu, czasu trwania
i rodzaju prowadzonej egzekucji, oznaczenie organu
egzekucyjnego i egzekutora, a tak˝e zakresu udzielonej
pomocy lub asysty przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà.
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z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie sposobu udzielania przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu
i egzekutorowi przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych.



2. Notatk´, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz
przekazuje swojemu bezpoÊredniemu prze∏o˝onemu.

§ 7. 1. Koszty poniesione przez Policj´ lub Stra˝
Granicznà z tytu∏u udzielonej pomocy lub asysty przy
wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych ustala si´
w wysokoÊci rycza∏tu za konwój wzmocniony, okreÊlo-
ny w rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokoÊci i sposobu ob-
liczania wydatków Skarbu Paƒstwa w post´powaniu
karnym (Dz. U. Nr 111, poz. 705).

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ujmuje si´ w po-
szczególnych paragrafach szczegó∏owej klasyfikacji
dochodów i wydatków w zestawieniu kosztów asysty
lub pomocy, sporzàdzonym przez w∏aÊciwego kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji lub Stra˝y Granicz-
nej.

3. Zestawienie kosztów, o których mowa w ust. 2,
przesy∏a si´ organowi egzekucyjnemu.

4. Organ egzekucyjny i egzekutor przekazuje nale˝-
noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów, o których mowa
w ust. 1, na rachunek w∏aÊciwej jednostki organizacyj-
nej Policji lub Stra˝y Granicznej, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zestawienia kosztów.

§ 8. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie obo-
wiàzków organów Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa
i Stra˝y Granicznej przy udzielaniu pomocy bàdê asy-
sty organom egzekucyjnym (Monitor Polski Nr 37,
poz. 321).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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