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Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urz´-
dów celnych wspó∏dzia∏ajà z terenowymi organami
kontroli skarbowej w granicach swoich ustawowych
kompetencji.

2. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, pole-
ga na organizowaniu i koordynowaniu dzia∏aƒ i wy-
mianie informacji pomi´dzy wspó∏dzia∏ajàcymi ze so-
bà organami, dotyczàcych w szczególnoÊci:

1) podmiotów, w stosunku do których podj´to dzia-
∏ania kontrolne bàdê planowane sà takie dzia∏ania,
w celu koordynacji czynnoÊci kontrolnych;

2) szkoleƒ i wymiany doÊwiadczeƒ niezb´dnych
w pracy organów wspó∏dzia∏ajàcych.

§ 2. Dzia∏ania, o których mowa w § 1 ust. 2, sà po-
dejmowane na pisemny wniosek dyrektora urz´du
kontroli skarbowej lub z w∏asnej inicjatywy przez dy-
rektora izby celnej lub naczelnika urz´du celnego.

§ 3. 1. Podj´cie dzia∏aƒ, o których mowa w § 1
ust. 2, odbywa si´ z zapewnieniem prawid∏owej i ter-
minowej realizacji zadaƒ dyrektorów izb celnych i na-
czelników urz´dów celnych, z uwzgl´dnieniem zasad
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Je˝eli dyrektor izby celnej lub naczelnik urz´du
celnego nie mo˝e wykonaç czynnoÊci w zakresie
wspó∏dzia∏ania, niezw∏ocznie zawiadamia dyrektora
urz´du kontroli skarbowej o przyczynach niepodj´cia
tych czynnoÊci.

§ 4. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w § 1, odby-
wa si´ ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasad okreÊ-
lonych w przepisach o ochronie informacji niejaw-
nych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r. 

w sprawie okreÊlenia sposobu i warunków wspó∏dzia∏ania dyrektorów izb celnych
oraz naczelników urz´dów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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