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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urzàd Ochrony Paƒstwa przy wykonywaniu czynnoÊci
egzekucyjnych w administracji.

Na podstawie art. 46 § 3 pkt 3 i art. 50 § 3 pkt 3 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 oraz z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) przypadki, w których Urzàd Ochrony Paƒstwa powi-

nien udzieliç organowi egzekucyjnemu i egzekuto-
rowi, zwanym dalej „organem egzekucyjnym”, po-
mocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wy-
magana asysta Urz´du Ochrony Paƒstwa, zwane-
go dalej „UOP”,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania UOP
przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych,

3) tryb wyst´powania przez organ egzekucyjny do
UOP o udzielenie pomocy lub asysty oraz wymaga-
ne dokumenty, 

4) sposób dokumentowania wykonanych, przy pomo-
cy lub w asyÊcie UOP, czynnoÊci egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynnoÊci egzekucyjnych,
wykonanych przy pomocy lub w asyÊcie UOP.

§ 2. UOP udziela organowi egzekucyjnemu pomo-
cy przy wykonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych, je˝eli
w toku wykonywania tych czynnoÊci, niezale˝nie od
miejsca ich przeprowadzania, organ egzekucyjny na-
trafi na opór funkcjonariusza UOP, który uniemo˝liwia
lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo je˝eli ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, ̋ e organ egzekucyj-
ny na taki opór natrafi.

§ 3. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej UOP, w∏a-
Êciwej ze wzgl´du na miejsce prowadzenia egzekucji,
zwany dalej „kierownikiem jednostki”, udziela organo-
wi egzekucyjnemu  pomocy po otrzymaniu, co naj-
mniej 7 dni przed terminem czynnoÊci egzekucyjnych,
pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz spo-
rzàdzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytu∏u wy-
konawczego, na podstawie którego jest przeprowadza-
na egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zw∏aszcza gdy zw∏oka
grozi∏aby udaremnieniem  egzekucji, udzielenie pomo-
cy mo˝e nastàpiç tak˝e na  ustne wezwanie organu eg-
zekucyjnego. W takim przypadku kierownik jednostki,
nie wstrzymujàc udzielenia pomocy, ˝àda okazania ty-
tu∏u wykonawczego, na podstawie którego jest prowa-
dzona egzekucja, oraz nades∏ania, w terminie do 7 dni
po zakoƒczeniu czynnoÊci egzekucyjnych, potwierdze-
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nia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piÊmie wraz
ze sporzàdzonym przez organ egzekucyjny odpisem ty-
tu∏u wykonawczego.

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 2, polega na
umo˝liwieniu przeprowadzenia czynnoÊci egzekucyj-
nych, w szczególnoÊci przez zapewnienie:

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

2) porzàdku w miejscu przeprowadzania egzekucji,

3) osobistego bezpieczeƒstwa organowi egzekucyjne-
mu i uczestnikom post´powania egzekucyjnego,

4) w razie potrzeby, na ̋ àdanie organu egzekucyjnego,
zastosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego.

2. Funkcjonariusz UOP wykonuje czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, z poszanowaniem godnoÊci osób
bioràcych udzia∏ w czynnoÊciach egzekucyjnych.

§ 5. 1. Do udzielenia pomocy kierownik jednostki
wyznacza funkcjonariusza UOP w stopniu nie ni˝szym
od stopnia s∏u˝bowego funkcjonariusza UOP, przeciw-
ko któremu sà wykonywane czynnoÊci egzekucyjne.

2. Udzielenie pomocy nast´puje w terminie wyzna-
czonym w wezwaniu lub w innym terminie uzgodnio-
nym z kierownikiem jednostki.

§ 6. 1. Funkcjonariusz UOP, udzielajàcy pomocy, nie
jest uprawniony do badania, czy egzekucja jest zasad-
na i celowa, ani te˝ dokonywania jakichkolwiek czyn-
noÊci wykraczajàcych poza zakres udzielanej pomocy.

2. W razie  wàtpliwoÊci funkcjonariusz UOP, udzie-
lajàcy pomocy, powinien wyjaÊniç, czy osoba wykonu-
jàca czynnoÊci egzekucyjne jest uprawniona do prze-
prowadzania egzekucji; w tym celu mo˝e on ̋ àdaç oka-
zania w∏aÊciwego dokumentu, zw∏aszcza legitymacji
s∏u˝bowej.

§ 7. Z przebiegu czynnoÊci, o których mowa w § 4,
funkcjonariusz UOP sporzàdza notatk´ s∏u˝bowà zawie-
rajàcà okreÊlenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej
egzekucji, imi´ i nazwisko osoby, przeciwko której egze-
kucja by∏a skierowana, oznaczenie organu egzekucyjne-
go oraz imi´ i nazwisko osoby, która wykonywa∏a czyn-
noÊci egzekucyjne, a tak˝e opis czynnoÊci egzekucyjnych
wykonanych przy pomocy UOP. Notatk´ przedstawia kie-
rownikowi jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. W przypadku gdy czynnoÊci egzekucyjne ma-
jà byç przeprowadzone w obr´bie budynków zajmowa-
nych przez UOP, mogà byç one dokonane jedynie
w asyÊcie wyznaczonego funkcjonariusza UOP.

2. Kierownik jednostki, w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 1, udziela asysty organowi egzekucyjnemu
wykonujàcemu czynnoÊci egzekucyjne na podstawie
pisemnego powiadomienia o egzekucji oraz sporzà-
dzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytu∏u wyko-
nawczego, na podstawie którego jest prowadzona eg-
zekucja.

3. W przypadku gdy czynnoÊci egzekucyjne sà pro-
wadzone  przeciwko funkcjonariuszowi UOP, kierownik
jednostki wyznacza do asysty funkcjonariusza UOP
pe∏niàcego s∏u˝b´ w jednostce wymienionej w ust. 1,
posiadajàcego stopieƒ nie ni˝szy od stopnia s∏u˝bowe-
go funkcjonariusza UOP, przeciwko któremu sà wyko-
nywane czynnoÊci egzekucyjne.

4. Przepisy § 4, § 5 ust. 2 oraz § 6 i 7 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 9. 1. Koszty poniesione z tytu∏u udzielania pomo-
cy lub asystowania funkcjonariuszy UOP przy wykony-
waniu czynnoÊci egzekucyjnych przez organ egzeku-
cyjny ustala si´ w wysokoÊci 1,5% przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw
bez wyp∏at nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.

2. Rachunek okreÊlajàcy koszty, o których mowa
w ust. 1, kierownik  jednostki przesy∏a organowi egze-
kucyjnemu.

3. Nale˝noÊç za wykonanie przez UOP pomocy lub
asysty jest przekazywana, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania rachunku, na rachunek bankowy jednostki
organizacyjnej UOP, która udzieli∏a pomocy lub asysty.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, zalicza si´ do
op∏at za czynnoÊci egzekucyjne obcià˝ajàce zobowià-
zanego, wobec którego by∏y wykonywane czynnoÊci
egzekucyjne.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


