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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 marca 2016 r.  

o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych 

 

(druk nr 106) 

 

 

 

USTAWA   z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 145j. 

1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania: 

1)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

2)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze 

zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

3)   krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych 

rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady 

2008/615/WSiSW; 

4)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i 

nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

5)   punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 

2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 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. 12)[.] <;> 

<6) krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w 

sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów 

wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (UE) nr 98/2013”.> 

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy: 

1)  udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile 

DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia 

identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili 

DNA, działającego w ramach zbioru danych DNA, o którym mowa w art. 21a, 

gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione 

podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA udostępnianych przez punkty 

kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o 

profilach DNA. 

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy: 

1)   udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane 

daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich 

ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co 

do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie 

międzynarodowej; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach identyfikacji 

daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań zbiorów danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych 

daktyloskopijnych. 

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy: 

1)   udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, 

punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, 

danych lub informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w 

art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu 

wykrywania sprawców przestępstw oraz innych czynów zabronionych należących do 

jurysdykcji sądów lub prokuratury w tych państwach; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 
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Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych rejestracyjnych pojazdów 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o pojazdach 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)    współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie 

udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o pojazdach. 

5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy: 

1)   przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o 

skutkach transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do 

których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2)   otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom 

krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

<5a. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy: 

1) obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób 

dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji 

wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w 

aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz 

mieszanin lub substancji zawierających te substancje, o którym mowa w 

rozdziale 2 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu 

prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. …); 

2) zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty 

elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, o których mowa 

w pkt 1; 

3) prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania 

takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych 

w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach 

delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz 

mieszanin lub substancji zawierających te substancje; 

4) korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia 

wykrywania sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami 

wynikającymi z możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 3, do 

nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych; 

5) upowszechnianie wytycznych, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia 

(UE) nr 98/2013, w ramach współpracy między właściwymi organami i 

podmiotami gospodarczymi; 
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6) wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze 

terrorystycznym.> 

6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1402, z późn. zm.)  

 

Art. 1. 

 1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do 

ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnej migracji. 

1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej 

przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku 

graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla 

godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. 

2. Do zadań Straży Granicznej należy: 

1)   ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; 

2)   organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

2a)  zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez: 

a)  kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

b)  rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 

c)  zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną 

migracją, 

d)  realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 

1004), 

e)  współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania 

cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych 

organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

3)   wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

4)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 
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a)  przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej 

z przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy przez 

cudzoziemców, prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców 

oraz powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw 

określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego dotyczących wiarygodności 

dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów 

uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

dokumentów wymaganych do ich wydania, 

b)  przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 

pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

[c)  przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 

wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak 

również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych,] 

<c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 

wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami 

akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i 

amunicji, o materiałach wybuchowych, o prekursorach materiałów 

wybuchowych podlegających ograniczeniom, o ochronie dóbr kultury, o 

narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych,> 

d)  przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), 

e)  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw i 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z 

wykonywaniem komunikacji lotniczej, 

f)  przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych 

przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, 

g)  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 

Straży Granicznej, 

h)  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych; 
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i)  przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego, przestępstw i wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), ; 

j)  przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, 

z późn. zm.); 

5)   zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości 

Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; 

5a)  przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 

a)  w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 

b)  w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia 

granicznego, 

c)  w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego; 

5b)  zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów; 

5c)  (uchylony); 

5d)  współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń 

terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

6)   osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 

aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

7)   ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 

państwowej; 

8)   (uchylony); 

9)   gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, 

kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz 

udostępnianie ich właściwym organom państwowym; 

10)  nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez 

statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

11)  ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, 

przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie 

o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych 

oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód 

granicznych; 
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[13)  zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;] 

<13) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów 

materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom;> 

13a)  przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom; 

14)  wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i 

wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 

popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych. 

2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 

umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi organami i 

instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw. 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 9e. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności dokumentów 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, ; 

3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

[4)  określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 

291 § 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), a także art. 44 i 

art. 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991) oraz art. 109 ust. 

1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
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2014 r. poz. 1446, późn. zm.), jeżeli przestępstwa te pozostają w związku z 

przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową,] 

<4) określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 

291 § 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224), a także art. 44 i 

art. 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 

1991), art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) oraz art. 11–13 ustawy z 

dnia 11 marca 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 

wybuchowych (Dz. U. poz. ...), jeżeli przestępstwa te pozostają w związku z 

przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową,> 

5)   określonego w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

6)   określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, 

6a)  określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

6b)  określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

(ustępy 1a. – 20 pominięto) 

 

Art. 9f. 

1. W sprawach o przestępstwa: 

1)   określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i 

pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych, 

1a)  określone w art. 229 Kodeksu karnego, popełnione przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

2)   określone w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego, 

2a)  określone w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2b)  określone w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

2c)  określone w art. 270-276 Kodeksu karnego dotyczące wiarygodności dokumentów 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania,  

3)   określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego, 

[4)   pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również 

przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii,] 

<4) pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak 

również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych oraz o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających 

ograniczeniom, a także o przeciwdziałaniu narkomanii,> 

5)   ścigane na mocy umów międzynarodowych 

- czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej 

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, 

zbycia 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. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na 

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści 

majątkowej. 

3. Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 

1 pkt 1-5, a komendant oddziału Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-5, może zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w 

ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu 

na siedzibę organu Straży Granicznej zarządzającego te czynności, którego na bieżąco 

informuje o ich wynikach. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym 

czasie. 

3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi 

przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może, 

po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3, 

jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 
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miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Przepis ust. 3a stosuje się 

odpowiednio. 

5. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być stosowane środki 

techniczne umożliwiające uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, w tym obrazu lub 

dźwięku. 

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu 

prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie materiały zgromadzone 

podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. W postępowaniu przed 

sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie 

pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

6a. Zgromadzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 6a, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, 

o których mowa w ust. 1 i 2, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i 

niszczenia materiałów uzyskanych podczas tych czynności, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów, 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 

 

 

USTAWA   z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

148, z późn. zm.) 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 

1a)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi 

lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem 

produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów; 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie 

spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 
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1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 

przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

1d) kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie 

ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o 

kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 

2015 r. poz. 1069) z wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których 

mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 

2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 

314 z 30.11.2010, str. 64). 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 

wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 

oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 

54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 

79, poz. 666, z późn. zm.); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 

sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 

czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 

oraz z 2012 r. poz. 1456); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 

zm.); 

2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 

2015 r. poz. 277), przeznaczonych dla konsumentów, w tym pobieranie próbek i 

badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych; 

2f) kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
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dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

(Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek 

żywności w celu identyfikacji w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

<2g) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców 

hurtowych przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do 

obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 

09.02.2013, str. 1);> 

3)   podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

 

 

 

 

USTAWA  z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z 

późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i 

wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, 

a w szczególności: 

1)   wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 

2)   wymiar i pobór: 

a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

c)  podatku akcyzowego, 

d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612), 

e)  opłaty paliwowej, 

f)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 
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3)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 

[4)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz 

towary i technologie o znaczeniu strategicznym;] 

<4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak 

odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i 

promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, 

amunicja, materiały wybuchowe, prekursory materiałów wybuchowych 

podlegające ograniczeniom oraz towary i technologie o znaczeniu 

strategicznym;> 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie 

z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z 

późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

przeciwko: 

a)  zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), 

b)  dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 

397) i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), 

c)  prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), 

d)  przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których 

mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
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Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie 

niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych, 

f)  ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 

określonym w art. 33 ust. 1, 2 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 2013 r. poz. 194) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 

7)   wykonywanie kontroli: 

a)  określonych w art. 30 ust. 2 i 3, 

b)  wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz 

dopłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku od 

wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej; 

8)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 

zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

9)   wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

9a)  wykonywanie zadań wynikających z zakazu obejmowania procedurą celną 

dopuszczenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728); 

9b)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w 

sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 216 z 17.08.2010, str. 1); 

10)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

11)  współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 

12)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 

2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne, 

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej 

dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 

2013 r. poz. 395, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania w sprawach o 

wykroczenia", lub prowadząc postępowania celne, audytowe, podatkowe lub 

administracyjne. 
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3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia 

procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych w 

rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na zasadach 

określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613), zwanej dalej "Ordynacją podatkową". 

 


