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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà przy wykony-
waniu czynnoÊci egzekucyjnych.

Na podstawie art. 765 § 2 pkt 1 oraz art. 811 § 2 
pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po-
st´powania cywilnego zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przypadki, w których Policja lub Stra˝ Graniczna
udziela komornikowi pomocy, oraz przypadki
i miejsca, w których jest wymagana asysta Policji
lub Stra˝y Granicznej,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania Policji
lub Stra˝y Granicznej przy wykonywaniu czynnoÊci
egzekucyjnych,

3) tryb wyst´powania przez komornika do Policji
lub Stra˝y Granicznej o udzielenie pomocy lub 
asystowanie przy wykonywaniu czynnoÊci egze-
kucyjnych oraz wymagane w tym celu dokumen-
ty,



4) sposób dokumentowania czynnoÊci wykonanych
przy pomocy lub asystowaniu Policji lub Stra˝y
Granicznej,

5) sposób rozliczania kosztów czynnoÊci egzekucyj-
nych wykonanych przy pomocy lub asystowaniu
Policji lub Stra˝y Granicznej.

§ 2. Komornikowi przy wykonywaniu czynnoÊci eg-
zekucyjnych udzielajà pomocy lub asystujà w∏aÊciwe
ze wzgl´du na miejsce wykonywania czynnoÊci egze-
kucyjnych:

1) organy Policji,

2) organy Stra˝y Granicznej.

§ 3. 1. Policja udziela pomocy komornikowi przy
wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych, je˝eli w toku
wykonywania tych czynnoÊci komornik natrafi na opór,
który utrudnia lub uniemo˝liwia mu wykonywanie tych
czynnoÊci, albo je˝eli istnieje uzasadnione przypusz-
czenie, ˝e na taki opór natrafi.

2. Stra˝ Graniczna udziela pomocy komornikowi
przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych, je˝eli
w toku wykonywania tych czynnoÊci komornik natrafi
na opór stawiany przez funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej, który utrudnia lub uniemo˝liwia mu wykonywanie
tych czynnoÊci, albo je˝eli istnieje uzasadnione przy-
puszczenie, ˝e na taki opór natrafi, a tak˝e w przypad-
ku, gdy przedmiot egzekucji znajduje si´ na obszarze
przejÊcia granicznego.

§ 4. Policja lub Stra˝ Graniczna asystuje komorni-
kowi przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych
w razie wykonywania tych czynnoÊci w obr´bie budyn-
ków zajmowanych odpowiednio przez Policj´ lub Stra˝
Granicznà.

§ 5. 1. Udzielenie pomocy i asystowanie Policji lub
Stra˝y Granicznej komornikowi przy wykonywaniu
czynnoÊci egzekucyjnych polega na zapewnieniu mu
bezpieczeƒstwa osobistego oraz dost´pu do miejsca
wykonywania tych czynnoÊci i porzàdku w tym miej-
scu.

2. Policja lub Stra˝ Graniczna, udzielajàc pomocy
lub asystujàc komornikowi przy wykonywaniu czynno-
Êci egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeƒstwo równie˝
innym uczestnikom post´powania, majàc w szczegól-
noÊci na wzgl´dzie poszanowanie godnoÊci osób bio-
ràcych udzia∏ w tych czynnoÊciach.

§ 6. 1. Policja lub Stra˝ Graniczna udziela pomocy
lub asysty komornikowi przy wykonywaniu czynnoÊci
egzekucyjnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed
terminem czynnoÊci, pisemnego wezwania oraz odpi-
su tytu∏u wykonawczego sporzàdzonego przez komor-
nika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

2. Policja lub Stra˝ Graniczna asystuje komorniko-
wi przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych na
podstawie jego pisemnego powiadomienia oraz odpi-

su tytu∏u wykonawczego sporzàdzonego przez komor-
nika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

3. W pilnych przypadkach, zw∏aszcza gdy zw∏oka
grozi∏aby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomo-
cy lub asystowanie nast´puje równie˝ na ustne we-
zwanie komornika. W takim przypadku Policja lub Stra˝
Graniczna, nie wstrzymujàc udzielenia pomocy lub
asystowania, ˝àda okazania tytu∏u wykonawczego, na
którego podstawie egzekucja jest prowadzona, oraz
nades∏ania po zakoƒczeniu czynnoÊci egzekucyjnych
odpisu tytu∏u wykonawczego sporzàdzonego przez ko-
mornika i potwierdzenia wezwania na piÊmie.

§ 7. Pomoc lub asysta, o której mowa w § 3 i 4, jest
udzielana przez wyznaczonego funkcjonariusza Policji
lub Stra˝y Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariu-
szem”.

§ 8. Funkcjonariusz udzielajàcy pomocy lub asystu-
jàcy wyjaÊnia, czy komornik jest uprawniony do pro-
wadzenia egzekucji. W tym celu mo˝e on ˝àdaç okaza-
nia w∏aÊciwego dokumentu, a zw∏aszcza legitymacji
s∏u˝bowej.

§ 9. 1. Z przebiegu czynnoÊci, o których mowa
w § 5, funkcjonariusz sporzàdza notatk´ urz´dowà, za-
wierajàcà okreÊlenie terminu, miejsca i rodzaju prowa-
dzonej egzekucji, imi´ i nazwisko osoby, przeciwko któ-
rej egzekucja by∏a skierowana, imi´ i nazwisko komor-
nika, a tak˝e opis czynnoÊci wykonanych w ramach
udzielonej pomocy lub asystowania.

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

§ 10. 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. Rachunek zawierajàcy koszty, o których mowa
w ust. 1, przesy∏a si´ w∏aÊciwemu komornikowi.

3. Komornik przekazuje nale˝noÊci z tytu∏u ponie-
sionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachu-
nek bankowy jednostki organizacyjnej Policji lub Stra-
˝y Granicznej, wskazanej w rachunku, o którym mowa
w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachun-
ku.

§ 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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