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Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposoby, warunki i za-
kres:

1) wspó∏dzia∏ania organów S∏u˝by Celnej z organa-
mi administracji publicznej oraz innymi paƒstwo-
wymi i samorzàdowymi jednostkami organizacyj-
nymi;

2) pomocy technicznej udzielanej organom S∏u˝by
Celnej.

§ 2. Organy administracji publicznej oraz inne
paƒstwowe i samorzàdowe jednostki organizacyjne,
zwane dalej „jednostkami wspó∏dzia∏ajàcymi”, w gra-
nicach swoich ustawowych kompetencji wspó∏dzia∏a-
jà z organami S∏u˝by Celnej przez:

1) niezw∏oczne przekazywanie informacji:

a) o podejrzeniu lub zagro˝eniu naruszenia przepi-
sów prawa celnego oraz innych przepisów do-
tyczàcych przywozu towarów na obszar celny
Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z te-
go obszaru oraz ich przemieszczania wewnàtrz
tego obszaru,

b) niezb´dnych dla wymiaru i poboru podatku ak-
cyzowego, podatku od gier oraz op∏at i dop∏at,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z póên. zm.1)), podatku od
towarów i us∏ug z tytu∏u importu towarów,
op∏aty paliwowej,

c) niezb´dnych do przeprowadzania post´powaƒ
audytowych i urz´dowego sprawdzenia, reali-
zacji kontroli wykonywanej przez S∏u˝b´ Celnà
oraz zadaƒ w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej;

2) niezw∏oczne przekazywanie informacji o osobach
i przedsi´biorcach, w stosunku do których zosta∏y
podj´te dzia∏ania przez organy celne, w tym przez
udost´pnianie odpisów lub wypisów z prowadzo-
nych rejestrów i zbiorów danych, a tak˝e kopii do-
kumentów dotyczàcych takich osób, niezb´dnych
do wyjaÊnienia sprawy;

3) niezw∏oczne przekazywanie informacji o podmio-
tach, w stosunku do których podj´to dzia∏ania
kontrolne bàdê planowane sà takie dzia∏ania,
w celu koordynacji czynnoÊci kontrolnych.

§ 3. 1. Jednostki wspó∏dzia∏ajàce podejmujà czyn-
noÊci, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, z w∏asnej inicja-
tywy lub na pisemny wniosek organu S∏u˝by Celnej. 

2. Podj´cie czynnoÊci, o których mowa w § 2 pkt 2,
nast´puje na pisemny wniosek organu S∏u˝by Celnej.

§ 4. 1. Jednostki wspó∏dzia∏ajàce udzielajà pomo-
cy technicznej organom S∏u˝by Celnej w zakresie udo-
st´pnienia i utrzymania w nale˝ytym stanie pomiesz-
czeƒ biurowych i sk∏adowych, Êrodków ∏àcznoÊci,
Êrodków transportu oraz sprz´tu biurowego i infor-
matycznego.

2. Organ S∏u˝by Celnej mo˝e ˝àdaç udzielenia po-
mocy technicznej, o której mowa w ust. 1, je˝eli wy-
magajà tego szczególne potrzeby w zwiàzku z wyko-
nywaniem zadaƒ okreÊlonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, a wykonanie któ-
rych nie jest mo˝liwe bez udzielenia tej pomocy przez
jednostki wspó∏dzia∏ajàce.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
dostosowania zakresu i sposobu udzielania pomocy
technicznej do warunków dzia∏ania, specyfiki zadaƒ
oraz Êrodków ich realizacji przez organy S∏u˝by Celnej
i jednostki wspó∏dzia∏ajàce, organy te mogà zawieraç
z jednostkami wspó∏dzia∏ajàcymi porozumienia, szcze-
gó∏owo okreÊlajàce zakres niezb´dnych dostosowaƒ.

§ 5. 1. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci wy-
magajàcych natychmiastowego dzia∏ania funkcjona-
riusz celny lub zatrudniony w jednostkach organiza-
cyjnych S∏u˝by Celnej cz∏onek korpusu s∏u˝by cywil-
nej lub pracownik mo˝e za˝àdaç podj´cia czynnoÊci,
o których mowa w § 2 oraz § 4 ust. 1, bez zachowania
formy pisemnej wymaganej przepisami § 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ
S∏u˝by Celnej niezw∏ocznie potwierdza ˝àdanie w for-
mie pisemnej, okreÊlajàc w szczególnoÊci zakres czyn-
noÊci jednostki wspó∏dzia∏ajàcej oraz uzasadniajàc ko-
niecznoÊç podj´cia natychmiastowego dzia∏ania.

3. Je˝eli wymagajà tego przepisy prawa lub jest to
konieczne z uwagi na interes osób trzecich albo jed-
nostki wspó∏dzia∏ajàcej, jednostka ta, po wykonaniu
czynnoÊci podj´tych w trybie ust. 1, sporzàdza proto-
kó∏, który powinien zawieraç: termin, miejsce, zakres
podmiotowy i przedmiotowy czynnoÊci, warunki ich
realizacji, nazwiska i imiona oraz podpisy osób w nich
uczestniczàcych, a w przypadku braku podpisu — ad-
notacj´ o przyczynie jego braku.

4. Protokó∏ zatwierdzajà osoby reprezentujàce jed-
nostk´ wspó∏dzia∏ajàcà oraz organ S∏u˝by Celnej.

5. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach, po jednym dla organu S∏u˝by Celnej oraz jed-
nostki wspó∏dzia∏ajàcej.

1613

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie wspó∏dzia∏ania organów S∏u˝by Celnej z organami administracji publicznej
oraz innymi paƒstwowymi i samorzàdowymi jednostkami organizacyjnymi

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 168, poz. 1323.
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§ 6. 1. Podj´cie czynnoÊci, o których mowa w § 2,
4 i 5, nie mo˝e zak∏ócaç prawid∏owego wykonywania
zadaƒ jednostek wspó∏dzia∏ajàcych, wynikajàcych
z odr´bnych przepisów.

2. Je˝eli jednostka wspó∏dzia∏ajàca nie mo˝e wy-
konaç czynnoÊci w zakresie wspó∏dzia∏ania lub udzie-
lenia pomocy technicznej, niezw∏ocznie zawiadamia
organ S∏u˝by Celnej o przyczynach niepodj´cia tych
czynnoÊci.

3. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w § 2, odbywa
si´ ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasad ochrony
danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronio-
nych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie
zasad wspó∏dzia∏ania organów celnych z organami ad-
ministracji publicznej oraz innymi paƒstwowymi i samo-
rzàdowymi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 28,
poz. 235), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.




