
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Druk nr 71 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ, 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniach 28 i 29 stycznia 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej Obrony Narodowej 

 (-) Stanisław Gogacz (-) Jarosław Rusiecki 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(-) Michał Seweryński 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości 

KU, KON, KPCPP 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KU, 

KON, 

KPCPP 

poparty przez 

połączone komisje 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 2, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 40, 41, 47, 48, 

i 55 należy głosować łącznie.  

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 6 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 1: 

– w lit. f, w ust. 12 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. g, 

b) w pkt 2: 

– w art. 20c: 

– – w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje 

się wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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pkt 3, 

– – w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, operator 

pocztowy lub usługodawca świadczący usługi drogą 

elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– – ust. 3 wyrazy „, operatora pocztowego lub usługodawcy 

świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– – w ust. 5 wyrazy „, pocztowych i internetowych” zastępuje się 

wyrazami „i pocztowych”, 

c) w pkt 3, w art. 20ca: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”, 

d) w pkt 5, w ust. 1 wyrazy „, pocztowe i internetowe” zastępuje się 

wyrazami „i pocztowe”;  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3, 8, 11, 19, 28, 34, 42, 49 i 56 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  4, 5, 12, 

13, 20, 21, 29, 30, 35, 36, 43, 44, 50 i 51. 

 

3)  w art. 1 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 4, 12, 20, 29, 35, 43 i 50 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 13, 21, 

30, 36, 44 i 51. 

 

4)  w art. 1 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 13, 21, 30, 36, 44 i 51 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 1 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 6, 14, 22, 31, 37, 45 i 52 należy głosować łącznie.  

6)  w art. 1 w pkt 1 w lit. h, w ust. 15i skreśla się wyraz „prokuratorowi”; Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7, 15, 16, 25, 38, 46, 53 i 54 należy głosować łącznie.  

 

7)  w art. 1: 

a) w pkt 2, art. 20c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20c. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, gdy inne środki okazały się bezskuteczne lub mogą 

być nieprzydatne, konieczne jest pozyskanie danych 

telekomunikacyjnych lub pocztowych Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji występują 

do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na 

pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu 

karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, organ 

Policji może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe 

o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego 

z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia organ Policji, 

który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym w 

ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania 

karnego organ Policji, który wnioskował o ich udostępnienie, 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych organ 

Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu 

okręgowego. 

9. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 
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postanowienia.”, 

b) w pkt 3: 

– skreśla się art. 20ca, 

– w art. 20cb: 

– – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku 

Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, 

komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich 

upoważnionej; 

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi 

posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa 

w pkt 1.”, 

– – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie Policji danych, o których mowa w ust. 1, 

może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 
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wykonywanych przez jednostki organizacyjne Policji albo 

prowadzonych przez nie czynności. 

5. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP 

i komendant wojewódzki Policji prowadzą rejestry wystąpień 

o uzyskanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną 

Policji i funkcjonariusza Policji uzyskującego te dane, ich rodzaj, 

cel uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

c) w pkt 5 wyrazy „art. 20c ust. 2-7” zastępuje się wyrazami „ art. 2-cb 

ust. 2–6”; 

8)  w art. 1 w pkt 3, w art. 20ca dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W sprawach dotyczących danych, o których mowa 

w ust. 1 oraz w art. 20cb ust. 1, w odniesieniu do posłów, 

senatorów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na 

uzyskanie danych wydaje Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

9)  w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w ust. 7 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

10)  w art. 2: 

a) w pkt 1: 

– w lit. f, w ust. 13 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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– skreśla się lit. g, 

b) w pkt 2: 

– w art. 10b: 

– – w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje 

się wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się 

pkt 3, 

– – w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, operator 

pocztowy lub usługodawca świadczący usługi drogą 

elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– – ust. 3 wyrazy „, operatora pocztowego lub usługodawcy 

świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– – w ust. 5 wyrazy „, pocztowych i internetowych” zastępuje się 

wyrazami „i pocztowych”, 

c) w pkt 3, w art. 10ba: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”; 

11)  w art. 2 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k w 

brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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12)  w art. 2 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k 

w brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

13)  w art. 2 w pkt 1 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k 

w brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

14)  w art. 2 w pkt 1 w lit. h, w ust. 16i  skreśla się wyraz „prokuratorowi”; Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

15)  w art. 2: 

a) w pkt 2 art. 10b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10b. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, gdy inne środki okazały się bezskuteczne lub mogą 

być nieprzydatne, konieczne jest pozyskanie danych 

telekomunikacyjnych lub pocztowych Komendant Główny Straży 

Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej występują 

do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na 

pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu 

karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, organ 

Straży Granicznej może wystąpić do podmiotu prowadzącego 

działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który 

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia organ Straży 

Granicznej, który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa 

w ust. 1, jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego organ Straży Granicznej, który wnioskował 
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o ich udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych organ 

Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania sądu okręgowego. 

8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w pkt 3: 

– skreśla się art. 10ba, 

– w art. 10bb: 

– – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1) funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta 

oddziału Straży Granicznej albo osoby przez nich 

upoważnionej; 

2) na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 

funkcjonariuszowi posiadającemu pisemne upoważnienie 

osób, o których mowa w pkt 1.”, 

– – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 
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udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a tym 

podmiotem. 

4. Udostępnienie  Straży Granicznej danych, o których mowa 

w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne Straży 

Granicznej albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant 

oddziału Straży Granicznej prowadzą rejestry wystąpień 

o uzyskanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną 

Straży Granicznej i funkcjonariusza Straży Granicznej 

uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, 

w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

16)  w art. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie” 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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„1) uchyla się art. 36b;”, 

b) w pkt 2: art. 36ba otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36ba. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub 

przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c 

ust. 1 pkt 3, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  występuje 

do sądu okręgowego w Warszawie z pisemnym wnioskiem 

o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na pozyskanie tych 

danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, 

wywiad skarbowy może wystąpić do podmiotu prowadzącego 

działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie Generalnemu Inspektorowi 

Kontroli Skarbowej , który złożył wniosek o wydanie tego 

postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej, który wystąpił o przekazanie 

danych, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 
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telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej , 

który wnioskował o ich udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, 

komisyjne i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do 

niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego. 

8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w art. 36bb: 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1) na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej; 

2) na pisemny wniosek pracownika wywiadu skarbowego 

posiadającego pisemne upoważnienie Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej do występowania w jego 

imieniu o udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pracownikowi 
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wywiadu skarbowego posiadającemu pisemne upoważnienie, 

o którym mowa w pkt 2.”, 

 – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a tym 

podmiotem. 

4. Udostępnienie  wywiadowi skarbowemu danych, 

o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne wywiadu 

skarbowego albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzi rejestry 

wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną 

wywiadu skarbowego i pracownika wywiadu skarbowego 

uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, 

w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 
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17)  w art. 3: 

a) w pkt 1 

– w lit. a, w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się pkt 3, 

– w lit. b wyrazy „, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– w lit. c, w ust. 3 i w lit. f, w ust. 7 wyrazy „, operatora 

pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą 

elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operatora 

pocztowego”, 

– w lit. g, w ust. 8 wyrazy „, pocztowych i internetowych” 

zastępuje się wyrazami „i pocztowych”, 

b) w pkt 2, w art. 36ba: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”, 

c) w pkt 3: 

– w lit. e, w ust. 10 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. f; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

18)  w art. 3 w pkt 3 w lit. b, w ust. 4 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

19)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b w zadaniu wstępnym wyrazy „1f–1i” zastępuje 

się wyrazami „1f–1j” oraz dodaje się ust. 1j w brzmieniu: 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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„1j. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności w 

postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

20)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b w zadaniu wstępnym wyrazy „1f–1i” zastępuje 

się wyrazami „1f–1j” oraz dodaje się ust. 1j w brzmieniu: 

„1j. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej oraz 

wykorzystania materiałów z tych czynności w postępowaniu 

karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje sąd 

okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

21)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b w zadaniu wstępnym wyrazy „1f–1i” zastępuje 

się wyrazami „1f–1j” oraz dodaje się ust. 1j w brzmieniu: 

„1j. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej oraz 

wykorzystania materiałów z tych czynności w postępowaniu 

karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

22)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. li skreśla się wyrazy „Prokuratorowi 

Generalnemu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

23)  w art. 4, w art. 6a wyrazy „, pocztowych i internetowych” zastępuje się 

wyrazami „i pocztowych”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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24)  w art. 5 w pkt 1, w pkt 3 wyrazy „, pocztowych i internetowych” 

zastępuje się wyrazami „i pocztowych”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

25)  w art. 6: 

a) w pkt 1, art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym przestępstw 

skarbowych, popełnionych przez osoby, o których mowa w art. 3 

ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, albo w celu ratowania życia lub zdrowia 

ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub 

ratowniczych, gdy inne środki okazały się bezskuteczne lub mogą 

być nieprzydatne, konieczne jest pozyskanie danych 

telekomunikacyjnych lub pocztowych Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej i komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej występują do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie, w drodze 

postanowienia, zgody na pozyskanie tych danych i ich 

wykorzystanie w postępowaniu karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, organ 

Żandarmerii Wojskowej  może wystąpić do podmiotu 

prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora 

świadczącego usługi pocztowe o przekazanie danych, o których 

mowa w ust. 1, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie 

zgody w drodze postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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wniosku przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, 

który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia organ 

Żandarmerii Wojskowej, który wystąpił o przekazanie danych, 

o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego organ Żandarmerii Wojskowej , który 

wnioskował o ich udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, 

komisyjne i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych organ 

Żandarmerii Wojskowej  jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania sądu okręgowego. 

9. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w pkt 2: 

– skreśla się art. 30b, 
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– w art. 30c: 

– – ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1) żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej wskazanemu 

w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii 

Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii 

Wojskowej albo osoby przez nich upoważnionej; 

2) na ustne żądanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej 

posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa 

w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej żołnierzowi 

Żandarmerii Wojskowej posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1.”, 

– – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej a tym 

podmiotem. 

4. Udostępnienie Żandarmerii Wojskowej danych, o których 

mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 
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wykonywanych przez jednostki organizacyjne Żandarmerii 

Wojskowej albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry wystąpień 

o uzyskanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną 

Żandarmerii Wojskowej i żołnierza Żandarmerii Wojskowej 

uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, 

w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

26)  w art. 6: 

a) w pkt 1: 

– w art. 30: 

– – w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje 

się wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się 

pkt 3, 

– – w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, operator 

pocztowy lub usługodawca świadczący usługi drogą 

elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– – ust. 3 wyrazy „, operatora pocztowego lub usługodawcy 

świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– – w ust. 5 wyrazy „, pocztowych i internetowych” zastępuje się 

wyrazami „i pocztowych”, 

b) w pkt 2, w art. 30b: 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”, 

c) w pkt 3: 

– w lit. e, w ust. 13 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. f; 

27)  w art. 6 w pkt 3 w lit. b, w ust. 7 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

28)  w art. 6 w pkt 3 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k 

w brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”;  

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

29)  w art. 6 w pkt 3 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k 

w brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”;  

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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30)  w art. 6 w pkt 3 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „16f–16j” 

zastępuje się wyrazami „16f–16k” oraz dodaje się ust. 16k 

w brzmieniu: 

„16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”;  

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

31)  w art. 6 w pkt 3 w lit. g, w ust. 16i skreśla się wyrazy „prokuratorowi 

wojskowemu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

32)  w art. 7 w pkt 2 w lit. b, w ust. 6 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

33)  w art. 7: 

a) w pkt 2: 

– w lit. f, w ust. 12 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. g, 

b) w pkt 3: 

– w lit. a, w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się pkt 3, 

– w lit. b wyrazy „, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– w lit. c, w ust. 3 wyrazy „, operatora pocztowego lub 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje 

się wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– w lit. d, w ust. 5 wyrazy „, pocztowych i internetowych” 

zastępuje się wyrazami „i pocztowych”, 

c) w pkt 4, w art. 28a: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”; 

34)  w art. 7 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15h–15l” 

zastępuje się wyrazami „15h–15m” oraz dodaje się ust. 15m 

w brzmieniu: 

„15m. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

lub udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

35)  w art. 7 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15h–15l” 

zastępuje się wyrazami „15h–15m” oraz dodaje się ust. 15m 

w brzmieniu: 

„15m. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

36)  w art. 7 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „15h–15l” 

zastępuje się wyrazami „15h–15m” oraz dodaje się ust. 15m 

w brzmieniu: 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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„15m. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

 

37)  w art. 7 w pkt 2 w lit. h, w ust. 15k skreśla się wyrazy „Prokuratorowi 

Generalnemu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

38)  w art. 7: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie” 

„1) uchyla się art. 28;”, 

b) w pkt 2:  

– art. 28a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36ba. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw, związanych 

z realizacją zadań, o których mowa w art. 27 w ust. 1, Szef ABW 

występuje do sądu okręgowego w Warszawie z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na 

pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu 

karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, ABW 

może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe 

o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się 

jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie Szefowi ABW, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Szefa ABW, 

który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego Szef ABW, który wnioskował o ich 

udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych Szef 

ABW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu 

okręgowego. 

8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 
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postanowienia.”, 

b) w art. 28b: 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1)   funkcjonariuszowi ABW wskazanemu w pisemnym 

wniosku Szefa ABW lub osoby upoważnionej przez ten 

organ; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza ABW posiadającego 

pisemne upoważnienie Szefa ABW; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 

funkcjonariuszowi ABW posiadającemu upoważnienie, 

o którym mowa w pkt 2.”, 

 – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Szefem ABW a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie  ABW danych, o których mowa w ust. 1, 

może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne wywiadu 

skarbowego albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Szef ABW prowadzi rejestry wystąpień o uzyskanie 
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danych telekomunikacyjnych i pocztowych zawierające 

informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną ABW 

i funkcjonariusza ABW uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

39)  w art. 8, w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Nieodpłatność udostępnienia danych nie obejmuje kosztów 

dostarczenia danych uprawnionym organom państwa."; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

40)  w art. 10 w pkt 2 w lit. b, w ust. 4 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

41)  w art. 10: 

a) w pkt 2: 

– w lit. f, w ust. 11 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. g, 

b) w pkt 3: 

– w lit. a, w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się pkt 3, 

– w lit. b wyrazy „, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

pocztowy”, 

– w lit. c: 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 



– 29 – 

– – w ust. 3 wyrazy „„ operator pocztowy lub usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operator pocztowy”, 

– – w ust. 4 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operator pocztowy”, 

– – ust. 5 wyrazy „, operatora pocztowego lub usługodawcy 

świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– w lit. d wyrazy „, pocztowych lub internetowych” zastępuje się 

wyrazami „lub pocztowych”, 

c) w pkt 4, w art. 32a: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”; 

42)  w art. 10 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „14f–14j” 

zastępuje się wyrazami „14f–14k” oraz dodaje się ust. 14k 

w brzmieniu: 

„14k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

43)  w art. 10 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „14f–14j” 

zastępuje się wyrazami „14f–14k” oraz dodaje się ust. 14k 

w brzmieniu: 

„14k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

44)  w art. 10 w pkt 2 w lit. h w zadaniu wstępnym wyrazy „14f–14j” 

zastępuje się wyrazami „14f–14k” oraz dodaje się ust. 14k 

w brzmieniu: 

„14k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

45)  w art. 10 w pkt 2 w lit. h, w ust. 14i skreśla się wyrazy „Prokuratorowi 

Generalnemu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

46)  w art. 10: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie” 

„1) uchyla się art. 32;”, 

b) w pkt 4:  

– art. 32aa otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw, związanych 

z realizacją zadań, o których mowa w art. 27 w ust. 1, Szef SKW 

występuje do sądu okręgowego w Warszawie z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na 

pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu 

karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, SKW 

może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe 

o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się 

jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego 

z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie Szefowi SKW, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Szefa SKW, 

który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego Szef SKW, który wnioskował o ich 

udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych Szef 

SKW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu 

okręgowego. 
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8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w art. 32b: 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1)   funkcjonariuszowi SKW wskazanemu w pisemnym 

wniosku Szefa SKW lub osoby upoważnionej przez ten 

organ; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza SKW posiadającego 

pisemne upoważnienie Szefa SKW; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 

funkcjonariuszowi SKW posiadającemu upoważnienie, 

o którym mowa w pkt 2.”, 

 – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Szefem SKW a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie  SKW danych, o których mowa w ust. 1, 

może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 
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b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne wywiadu 

skarbowego albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Szef SKW prowadzi rejestry wystąpień o uzyskanie 

danych telekomunikacyjnych i pocztowych zawierające 

informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną SKW 

i funkcjonariusza SKW uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

47)  w art. 11 w pkt 2 w lit. b, w ust. 5 skreśla się pkt 4; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

48)  w art. 11: 

a) w pkt 2: 

– w lit. e, w ust. 12 wyrazy „, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„lub operator pocztowy”, 

– skreśla się lit. f, 

b) w pkt 3: 

 – w lit. a, w ust. 1 wyrazy „, przesyłki pocztowej albo przekazu 

w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami  „albo przesyłki pocztowej” oraz skreśla się pkt 3, 

– w lit. b wyrazy „, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami „lub operator 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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pocztowy”, 

–  w lit. c, w ust. 3 wyrazy „, operatora pocztowego lub 

usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną” zastępuje 

się wyrazami „lub operatora pocztowego”, 

– w lit. d, w ust. 5 wyrazy „, pocztowych i internetowych” 

zastępuje się wyrazami „i pocztowych”, 

c) w pkt 4, w art. 18a: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 wyrazy „, pocztowych lub 

internetowych” zastępuje się wyrazami „lub pocztowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, pocztowe lub internetowe” zastępuje 

się wyrazami „lub pocztowe”; 

49)  w art. 11 w pkt 2 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub 

udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

albo wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

50)  w art. 11 w pkt 2 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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51)  w art. 11 w pkt 2 w lit. g w zadaniu wstępnym wyrazy „15f–15j” 

zastępuje się wyrazami „15f–15k” oraz dodaje się ust. 15k 

w brzmieniu: 

„15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej 

oraz wykorzystania materiałów z tych czynności 

w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów 

i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

52)  w art. 11 w pkt 2 w lit. g, w ust. 15i skreśla się wyrazy „Prokuratorowi 

Generalnemu”. 

Poprawka 

mniejszości  

KU, KON, KPCPP 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

53)  w art. 11: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie” 

„1) uchyla się art. 18;”, 

b) w pkt 4:  

– art. 18a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18a. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw, związanych 

z realizacją zadań, o których mowa w art. 2, Szef CBA występuje 

do sądu okręgowego w Warszawie z pisemnym wnioskiem 

o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na pozyskanie tych 

danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, CBA 

może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 



– 36 – 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe 

o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się 

jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego 

z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie Szefowi CBA, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Szefa CBA, 

który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego Szef CBA, który wnioskował o ich 

udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych Szef 

CBA jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu 

okręgowego. 

8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 
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może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w art. 18b: 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1) funkcjonariuszowi CBA wskazanemu w pisemnym 

wniosku Szefa CBA lub osoby upoważnionej przez ten 

organ; 

2) na ustne żądanie funkcjonariusza CBA posiadającego 

pisemne upoważnienie Szefa CBA; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 

funkcjonariuszowi CBA posiadającemu upoważnienie, 

o którym mowa w pkt 2.”, 

 – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Szefem CBA a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie  CBA danych, o których mowa w ust. 1, 

może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 

danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 
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wykonywanych przez jednostki organizacyjne wywiadu 

skarbowego albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Szef CBA prowadzi rejestry wystąpień o uzyskanie 

danych telekomunikacyjnych i pocztowych zawierające 

informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną CBA 

i funkcjonariusza CBA uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

54)  w art. 12: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie” 

„1) uchyla się art. 75d;”, 

b) w pkt 2:  

– art. 75da otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75da. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których 

mowa w rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, Szef Służby 

Celnej występuje do sądu okręgowego w Warszawie z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na 

pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu 

karnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz 

z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty 

informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, 

Służba Celna może wystąpić do podmiotu prowadzącego 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, 

zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze 

postanowienia w tej sprawie. 

4. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia 

wniosku przysługuje zażalenie Szefowi Służby Celnej, który 

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Szefa Służby 

Celnej, który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa 

w ust. 1, jest zobowiązany do: 

1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym 

i protokolarnym zniszczeniu – w przypadku gdy dane te 

zostały przekazane; 

2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe o braku zgody na ich przekazanie – w przypadku 

gdy dane te nie zostały przekazane. 

6. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym 

w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego 

postępowania karnego Szef Służby Celnej, który wnioskował o ich 

udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

i protokolarne zniszczenie. 

7. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego 

zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych Szef 

Służby Celnej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

sądu okręgowego. 

8. Postanowienie sądu, wyrażające zgodę na pozyskanie 

danych, doręcza się adresatom korespondencji lub abonamentowi 

telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych 

przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia 



– 40 – 

może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na 

dobro sprawy. Jeżeli doręczenie postanowienia mogłoby naruszyć 

ważny interes państwa, sąd może zarządzić niedoręczanie 

postanowienia.”, 

b) w art. 75db: 

– ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 

lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 

udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 

1)   funkcjonariuszowi Służby Celnej  wskazanemu 

w pisemnym wniosku Szefa Służby Celnej  lub osoby 

upoważnionej przez ten organ; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza Służby Celnej  

posiadającego pisemne upoważnienie Szefa Służby 

Celnej  ; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 

funkcjonariuszowi Służby Celnej  posiadającemu 

upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.”, 

 – dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez 

udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 

operatora pocztowego lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli 

możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Szefem Służby Celnej  a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie  Służbie Celnej  danych, o których mowa 

w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich 

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do 
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danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne wywiadu 

skarbowego albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Szef Służby Celnej  prowadzi rejestry wystąpień 

o uzyskanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną 

Służby Celnej  i funkcjonariusza Służby Celnej  uzyskującego te 

dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w którym zostały 

uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, 

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

55)  w art. 12: 

a) w pkt 1 

– w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy „albo przekazu w ramach 

usługi świadczonej drogą elektroniczną” oraz skreśla się pkt 2, 

– w lit. b skreśla się wyrazy „lub usługodawca świadczący usługi 

drogą elektroniczną” oraz skreśla się wyrazy „lub internetowe”, 

– w lit. c, ust. 3 skreśla się wyrazy „lub internetowych” oraz wyrazy 

„lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną”, 

– w lit. d skreśla się wyrazy „lub internetowych”, 

b) w pkt 2, w art. 75da: 

– w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub 

internetowych”, 

– w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub internetowe”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

56)  w art. 12 w pkt 2, w art. 75da dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

6. W sprawach dotyczących udostępniania danych 

telekomunikacyjnych i pocztowych albo wykorzystania 

Poprawka sen. 

L. Piechoty 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 



– 42 – 

materiałów z tych czynności w postępowaniu karnym 

w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego.”. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


