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(druk nr 44 S) 

 
 
USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) 

 
Art. 5. 

1. Do zadań ABW należy: 
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w 
suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego 
terytorium, a także obronność państwa; 

[2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: 
a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji 

niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, 
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa, 
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 
2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375), jeśli może to godzić 
w bezpieczeństwo państwa, 

d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami 
wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym  

oraz ściganie ich sprawców;] 
<2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: 

a) przeciwko pokojowi, ludzkości oraz wojennych, 
b) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) przeciwko ochronie informacji, 
d) przeciwko obronności, bezpieczeństwu publicznemu, bezpieczeństwu 

w komunikacji, środowisku, wolności i porządkowi publicznemu – jeżeli 
stanowią przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 
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e) przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego – 
jeżeli stanowią przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo ich 
popełnienie może godzić w bezpieczeństwo państwa, 

f) przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i przeciwko 
obrotowi gospodarczemu – jeżeli ich skutkiem jest wyrządzenie w mieniu 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego szkody w wielkich 
rozmiarach, w rozumieniu art. 115 § 7 Kodeksu karnego, 

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 
h) nielegalnego obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
i) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją 

i materiałami wybuchowymi, środkami masowej zagłady oraz środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi – jeżeli pozostają w związku 
z obrotem międzynarodowym 

oraz ustalenie i ściganie ich sprawców;> 
3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną 

informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych; 

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego; 

5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 
międzynarodowych. 

2. Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 
związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 
określonych w ust. 1 pkt 2. 

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania punktu kontaktowego do 
wymiany danych, o którym mowa w art. 16 ust. 3 decyzji Rady 2008/615/WSiSW w 
sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu 
i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1). 

 
Art. 26a. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, Szef ABW może 
zarządzić o zastosowaniu przez ABW urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na 
określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez ABW, z 
uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z 
usług telekomunikacyjnych. 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Szef ABW niezwłocznie informuje 
Prezesa UKE. 

 
<Art. 26b. 

Można zarządzić przeprowadzenie czynności określonych w art. 27 i art. 29–31, z 
zachowaniem warunków określonych w tych przepisach, w celu zapobieżenia 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 
dowodów przestępstw określonych w: 

1) art. 117 § 1 i 2, art. 118, art. 118a, art. 119 § 1, art. 120 oraz art. 126b Kodeksu 
karnego – jeżeli godzą w bezpieczeństwo państwa; 

2) art. 127, art. 128, art. 129, art. 130, art. 132, art. 134, art. 135 § 1 oraz art. 136 § 
1 i 2 Kodeksu karnego; 

3) art. 265 § 1 i 2, art. 266 § 2, art. 267 § 1–4, art. 268 § 1–3, art. 268a § 1 i 2, 
art. 269, art. 269a oraz art. 269b § 1 Kodeksu karnego; 

4) art. 140 § 1 i 2, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 165a, art. 166, 
art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 174 § 1, art. 182 § 1, art. 189, art. 191 § 1, art. 223, 
art. 224, art. 252 § 1 i 3, art. 254a, art. 255a oraz art. 258 Kodeksu karnego – 
jeżeli stanowią przestępstwo o charakterze terrorystycznym; 

5) art. 228 § 1 i § 3–6, art. 229 § 1 i § 3–5, art. 230 § 1, art. 230a § 1 oraz art. 231 § 
2 Kodeksu karnego – jeżeli pozostają w związku z korupcją osób pełniących 
funkcje publiczne w rozumieniu art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) i może to 
godzić w bezpieczeństwo państwa; 

6) art. 271 § 3, art. 286 § 1 i 2, art. 287 § 1, art. 296 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 297 
§ 1 i 2, art. 299 § 1, 2, 5 i 6, art. 300 § 1–3 oraz art. 305 § 1 i 2 Kodeksu karnego 
– jeżeli ich skutkiem jest wyrządzenie w mieniu Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego szkody wielkich rozmiarach w rozumieniu art. 115 § 
7 Kodeksu karnego; 

7) art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego; 
8) art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 
97); 

9) art. 121, art. 171 i art. 263 § 1 Kodeksu karnego, art. 36 ustawy z dnia 22 
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 
67 poz. 679, z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57 ust. 2 i 
art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 
179, poz. 1485, z późn. zm.) – jeżeli pozostają w związku z obrotem 
międzynarodowym.> 

 
Art. 27. 

[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW 
w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki okazały się 
bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po 
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, 
zarządzić kontrolę operacyjną.] 
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<1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 
ABW w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 26b, gdy inne środki 
okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa 
ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w 
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.> 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 
potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji 

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef ABW może zarządzić, po 
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 
jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 
tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 
kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca 
protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 
5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 
informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 
1) kontrolowaniu treści korespondencji; 
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 
telekomunikacyjnych. 

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 
4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 
miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym 

mowa w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej 
zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 
postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 
przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 
sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 
wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 



- 5 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po 
upływie okresów, o których mowa w ust. 8. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 
7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 
materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 
stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 
czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 
warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 
informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 
podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć 
udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW. 

11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Szefowi ABW przysługuje 
zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego. 

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 
pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 
zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane 
w jej toku materiały. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje 
Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 
stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 
przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu postępowania karnego 
stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 
operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 
inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 
postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 
niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 
kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 
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15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego. 

15f. O zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej, które są istotne dla bezpieczeństwa 
państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony 
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem 
postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z 
materiałami zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek 
dotyczy. 

15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny 
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla 
bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie 
przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. 
Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 
mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Prokuratora Generalnego. 

17. (uchylony). 
18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a 
także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów 
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia 
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory 
stosowanych druków i rejestrów. 

 
Art. 29. 

[1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, czynności operacyjno-
rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych 
informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać 
na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, 
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści 
majątkowej.] 

<1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 26b, czynności operacyjno-
rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych 
informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą 
polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, 
posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub 
wręczeniu korzyści majątkowej.> 

2. Szef ABW może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po 
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o 
przebiegu tych czynności i ich wyniku. 

2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokurator Generalny zapoznaje się z materiałami 
uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1. 
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3. Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowaniu działaniami 
wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary. 

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 
Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone w 
wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 
materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 
karnego.] 

<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 26b Szef 
ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone w 
wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do 
tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu 
postępowania karnego.> 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i 
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno, 
uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania, 
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w 
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory 
stosowanych druków i rejestrów. 

 
Art. 30. 

[1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w ramach czynności 
operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do udokumentowania tych przestępstw albo 
ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia 
przedmiotów przestępstwa, Szef ABW może, przed wszczęciem postępowania karnego, 
zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i 
obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzkiego.] 

<1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 26b, w ramach czynności 
operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do udokumentowania tych przestępstw 
albo ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia 
przedmiotów przestępstwa, Szef ABW może, przed wszczęciem postępowania 
karnego, zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, 
przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.> 

2. O zarządzeniu, przebiegu i wynikach czynności podjętych w trybie ust. 1 Szef ABW 
niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Generalnego, który może nakazać ich zaniechanie. 

3. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, urzędy, instytucje i podmioty 
prowadzące działalność w dziedzinie poczty i transportu, organy celne oraz organy 
Straży Granicznej są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające 
przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w 
całości lub w części. 

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie Szef ABW przekazuje 
Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone w wyniku wykonywania 
czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 
odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.] 
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<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie, o którym mowa w art. 
26b, Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały 
zgromadzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, 
w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie 
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.> 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i 
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno, 
uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania, 
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w 
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory 
stosowanych druków i rejestrów. 

 


