
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 10 czerwca 2016 r.  

o działaniach antyterrorystycznych 

 

(druk nr 203) 

 

 

 

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

 

Art. 1. 

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

1)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 

2)   ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

3)   inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

<3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. ...);> 

4)   wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

5)   nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

6)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

7)   współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, 

a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8)   gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

9)   (uchylony) 

10)  prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez 

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach 
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linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA). 

11)  (uchylony) 

3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów 

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

 

 

Art. 18. 

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, 

zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 

1)   niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, 

2)   bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach, 

3)   bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub 

obronności państwa, siedzib centralnych organów państwowych albo wymiaru 

sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji 

międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację 

ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, 

[4)   zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w 

stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub 

obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia 

ludzkiego] 

<4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym mogącym skutkować 

niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uczestników wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, sportowym lub religijnym, w tym zgromadzeń lub imprez 

masowych> 

[- jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, do pomocy 

oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi".] 

<– jeżeli użycie oddziałów lub pododdziałów Policji okaże się lub może okazać się 

niewystarczające, do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte 

oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

„Siłami Zbrojnymi”.> 

2. (uchylony) 

3. Użycie Sił Zbrojnych, w przypadkach o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie 

postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów. 

[4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona również w formie prowadzonego 

samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania zagrożeniu bądź 

dokonaniu przestępstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy oddziały i 

pododdziały Policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym 

zagrożeniom.] 
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<4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona również w formie prowadzonego 

samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania 

zagrożeniu, w przypadku gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują 

możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.> 

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o udzieleniu pomocy, o której mowa w ust. 

1 i 4, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, określający zakres i formę pomocy, zawiadamiając o niej niezwłocznie 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. 

6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu 

lub uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 5. 

7. Żołnierzom oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych kierowanych do pomocy oddziałom i 

pododdziałom Policji przysługują w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, 

wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16. Korzystanie 

z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i sposób użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił 

Zbrojnych; 

2)   sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne w formie 

określonej w ust. 1 i 4; 

3)   tryb wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Policji 

prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych. 

9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno uwzględniać: 

1)   stopień zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, 

w tym przestępstwem o charakterze terrorystycznym, oraz przewidywany rozwój 

sytuacji; 

2)   zachowanie ciągłości dowodzenia, w tym oddziałami Sił Zbrojnych; 

3)   ochronę wymienianych informacji oraz zakres wsparcia logistycznego Policji. 

 

Art. 18a. 

[1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są 

niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie 

żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.] 

<1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są 

niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań 

w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, 

na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem 

Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do 

udzielenia pomocy Policji.> 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w 

zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia 
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policjantów określone w art. 15 i art. 16. Korzystanie z tych uprawnień następuje na 

zasadach i w trybie określonych dla policjantów. 

 

Art. 18b. 

[1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie 

Policji okaże się niewystarczające, minister właściwy do spraw wewnętrznych może 

zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.] 

<1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli 

użycie Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się niewystarczające, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy 

Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.> 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej również w formie samodzielnych działań. 

3. Funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do wykonywania zadań służbowych 

polegających na udzielaniu pomocy Policji przysługują, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań, uprawnienia policjantów określone w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 i 4-5a oraz 

art. 16, z wyjątkiem uprawnienia do używania lub wykorzystywania wodnych środków 

obezwładniających. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie 

określonych dla policjantów. 

Art. 18c. 

[1. W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1, Komendant Główny Policji lub 

komendant wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez Policję urządzeń 

uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do 

wyeliminowania zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności 

minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.] 

<1. W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 niniejszej ustawy  lub w art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Komendant 

Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez 

Policję urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, przez 

czas niezbędny do wyeliminowania zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem 

konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług 

telekomunikacyjnych.> 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji lub 

komendant wojewódzki Policji niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

 

Art. 20. 

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony) 
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2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 

także bez ich wiedzy i zgody: 

1)   osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3)   osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

7)   osobach, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane w 

ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i 

świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

2aa. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub 

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych - INTERPOL. 

2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w prawie Unii Europejskiej i w postanowieniach 

umów międzynarodowych. 

<2ac. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w 

celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach, o 

których  mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych, także bez wiedzy i zgody tych osób, a także udostępnia i 

przekazuje te informacje uprawnionym służbom, organom lub podmiotom na 

zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.> 

2b. [Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa i 2ab, dotyczą osób, o których mowa w ust. 

2a i mogą obejmować:]  <Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa–2ac, dotyczą 

osób o których mowa w ust. 2 i 2ac i mogą obejmować:> 

1)   dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 
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a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

b)  wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie 

majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

3. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19 

ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Policja może 

korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z 

przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły 

umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących 

tajemnicę bankową. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym 

czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 

zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę wnioskującego organu. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot 

zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o 

przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi Policji, 

wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do 

udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być 
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udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie policjanta 

upoważnionego do ich odbioru. 

10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3, 

Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, o 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

11. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas 

oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 

6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez 

Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może 

uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów 

prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w 

szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru PESEL, w tym również ze 

zbiorów, w których przetwarza się informacje, obejmujące dane osobowe, uzyskane w 

wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego 

ich udostępniania. 

16. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mogą, w 

drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 

informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom organizacyjnym Policji, bez 

konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jednostki te: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo prowadzonej 

działalności. 
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16a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, 2aa, 2ab i ust. 15, z wyjątkiem danych 

osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Policja może przetwarzać: 

1)   w innym celu niż ten, w którym dane te zostały pobrane, uzyskane, przekazane, 

udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań 

ustawowych Policji; 

2)   w celach historycznych, statystycznych lub innych naukowych - jeżeli dane te zostały 

zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru 

identyfikacyjnego albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, 

ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określonej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej albo przyporządkowanie takie wymagałoby 

niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres 

niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują weryfikacji 

tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane te zostały wprowadzone do 

zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania lub pobrania informacji, 

usuwając zbędne dane. 

17a. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej 

lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, iż 

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 17, usuwa się, jeżeli organ Policji powziął 

wiarygodną informację, że: 

1)   czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji do zbioru nie popełniono albo 

brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 

2)   zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje do zbioru, 

nie ma znamion czynu zabronionego; 

3)   osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu. 

18. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową 

oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób podejrzanych o 

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane za 

te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

[19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których 

mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do 

korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych 

oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach, 

uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki 

zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji, a w przypadku informacji, o 

których mowa w ust. 2aa i 2ab, uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów 
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określonych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych - INTERPOL wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub 

uzyskiwaniem tych informacji.] 

<19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, 

o których mowa w ust. 2a, 2aa–2ac, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych 

uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących 

przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności 

w prowadzonych postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed 

nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych 

rodzajów informacji, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab, 

uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy 

innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – 

INTERPOL wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych 

informacji.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336) 

 

Art. 16. 

1. Drogowe, kolejowe i rzeczne przejścia graniczne oraz rodzaje ruchu dozwolonego w tych 

przejściach ustala się w umowach międzynarodowych. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala morskie i stałe lotnicze przejścia 

graniczne oraz określa rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, uwzględniając w 

szczególności umowy międzynarodowe. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może: 

1)   ustalać na czas określony dodatkowe lotnicze przejścia graniczne oraz określić rodzaj 

ruchu dozwolonego w tych przejściach, czas ich otwarcia, podmioty, które 

zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub starcie statku powietrznego, 

formę oraz termin takiego powiadomienia, a także obowiązki zarządzającego 

lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych 

przejściach, uwzględniając przy ustalaniu dodatkowych lotniczych przejść 

granicznych potrzeby danego regionu; 

[2)   zarządzić czasowe zamknięcie określonych przejść granicznych lub ograniczyć ruch 

przez te przejścia, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwa publicznego albo ochronę przed zagrożeniem życia lub zdrowia 

ludzi, a także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób zwierząt.] 

<2) zarządzić czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu na określonych przejściach 

granicznych, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa 
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lub bezpieczeństwa publicznego albo ochronę przed zagrożeniem życia lub 

zdrowia ludzi, a także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób zwierząt.> 

3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw gospodarki morskiej i transportu określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz 

podmioty właściwe w tych sprawach, a także szczegółowe obowiązki podmiotów 

uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów 

działających w przejściach granicznych, uwzględniając możliwość ograniczenia tych 

obowiązków w sytuacjach szczególnych. 

<3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o czasowym, nie 

dłuższym niż 7 dni, zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu na określonych przejściach 

granicznych, w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyższego stopnia 

alarmowego, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. poz. …). Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.> 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego 

w tych przejściach oraz czas ich otwarcia. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

 

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 
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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 

2014 r. poz. 1446, późn. zm.), 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, 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 

Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, 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. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, 

2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo 

sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie 

nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 

organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, 

komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 
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5. (uchylony). 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 

pkt 7a. 

7b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem 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, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może, 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne postanowienia o 

przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość 

nie może przekraczać 12 miesięcy. 
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[10a. Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 9 i 10 lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 1.] 

<10a. Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży 

Granicznej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których 

mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w 

trybie ust. 4.> 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 

jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 

wykonywane 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 organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 

tej kontroli. 

16. 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 prokuratorowi, o którym 

mowa w ust. 1, 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. 

16a. - 16e.  (uchylony). 

16f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 
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1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży 

Granicznej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice 

związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 

Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej albo 

komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały. 

16g.  W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią 

zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie 

może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. 

16i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Straży Granicznej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. 
(24)

 Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 
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dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w 

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, 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. 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, 

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

oraz 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 miesiące, 

jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 

<4a. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których 

mowa w ust. 1, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych 

wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Straży Granicznej w 

sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1, a komendant oddziału Straży 

Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, może, po 

uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie 

czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 

4.> 

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 
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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. 

 

Art. 11d. 

[1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w zasięgu 

terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, jeżeli siły Straży 

Granicznej są niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub uzasadnia to stopień zagrożenia, Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z 

Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do 

udzielenia pomocy Straży Granicznej.] 

<1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w zasięgu 

terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, jeżeli siły Straży 

Granicznej są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania 

ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub uzasadnia 

to stopień zagrożenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić 

użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w 

zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia 

funkcjonariuszy Straży Granicznej określone w art. 11 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5b lit. a i b, pkt 6-

8 i 10 oraz art. 2 

3. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 191 i 298) 

 

Art. 14. 

1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska poprzez: 

1)   walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

2)   ratownictwo techniczne; 

3)   ratownictwo chemiczne; 

4)   ratownictwo ekologiczne; 

5)   ratownictwo medyczne; 

6)   współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) oraz systemem powiadamiania 

ratunkowego. 

<1a. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków 

współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń 

nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym 

podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.> 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności w zakresie: 

1)   organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju; 

2)   walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi; 

3)   ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego; 

4)   dysponowania do działań ratowniczych; 

5)   kierowania działaniem ratowniczym; 

6)   prowadzenia dokumentacji zdarzeń określonych w art. 2 pkt 2 oraz dokumentacji 

funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

7)   organizacji odwodów operacyjnych; 

8)   organizacji stanowisk kierowania.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółową organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności 

w zakresie: 

1) funkcjonowania na obszarze powiatu, województwa i kraju, 

2) walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 

3) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, 

4) dysponowania do działań ratowniczych,  

5) kierowania działaniem ratowniczym,  

6) współpracy, o której mowa w ust. 1a, 

7) prowadzenia dokumentacji zdarzeń określonych w art. 2 pkt 2 oraz dokumentacji 

funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,  
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8) organizacji odwodów operacyjnych, 

9) organizacji stanowisk kierowania  

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnej skuteczności działań 

ratowniczych.> 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na 

obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie 

wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub 

środowiska kierują tym systemem. 

4. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i 

powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działających na podstawie ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. 

poz. 1485). 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie 

to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony 

przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży 

pożarnych. 

6-9. (uchylone) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695) 

 

Art. 7. 

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego 

zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

<1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.> 

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 

1)  gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a, 

2)   gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej 

przez niego osoby, 

3)   (uchylony) 

4)   (uchylony) 
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5)   pozostałych gruntów leśnych 

- wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby 

rolniczej. 

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie 

na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli 

grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 

zwartej zabudowy; 

2)   położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki 

budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.); 

3)   położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 460, 774 i 870); 

4)   ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, 

czy stanowią kilka odrębnych części. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących 

własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora 

regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków 

narodowych - opinię dyrektora parku. 

3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek 

województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w 

terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). 

5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku 

wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju 

zabudowy. 

6. (uchylony) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) 

 

Art. 117. 

§ 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

[§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.] 
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§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala 

wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 118. 

§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, 

politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się 

zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki 

życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do 

wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej 

należącym, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat 

pozbawienia wolności. 

[§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.] 

 

<Art. 126c. 

§ 1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 117, art. 118 lub art. 

120, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 118a § 1 lub § 2, art. 

122 lub art. 123, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 124 § 1 lub art. 125, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

 

<Art. 224b. 

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 224a sąd orzeka: 

1) nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz 

2) świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 w wysokości co najmniej 10 000 

zł.> 

 

Art. 255a. 

<1.> Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie 

przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało 

popełnione, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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<§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie 

takiego przestępstwa.> 

 

<Art. 259a. 

Kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia na terytorium 

innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa 

określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 259b. 

Na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może 

warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w 

art. 259a, który dobrowolnie odstąpił od: 

1) popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4 

i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne 

okoliczności popełnienia czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego 

przestępstwa; 

2) pomocnictwa innym osobom w popełnieniu przestępstwa określonego w art. 259a 

i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne 

okoliczności popełnienia czynu, w szczególności informacje o osobach, które 

popełniły przestępstwa określone w art. 259a.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65) 

 

Art. 5. 

1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego 

państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają 

obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub 

odpowiednie zabezpieczenie techniczne. 

2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą: 

1)   w zakresie obronności państwa w szczególności: 

a)  zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace 

naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, 

b)  zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt 

wojskowy, 
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c)  magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 

października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. 

zm.); 

2)   w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności: 

a)  zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o 

strategicznym znaczeniu dla państwa, 

b)  porty morskie i lotnicze, 

c)  banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące 

wartości pieniężne w znacznych ilościach; 

3)   w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności: 

a)  zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania 

aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie 

i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, 

b)  zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały 

jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, 

wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, 

c)  rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy 

oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska 

albo spowodować poważne straty materialne; 

4)   w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności: 

a)  zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, 

b)  obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, 

c)  muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, 

d)  archiwa państwowe[.] <;> 

<5) obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte 

w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 

infrastruktury krytycznej.> 

3. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2, 

sporządzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych, 

podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w 

wykazie określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych przesyłają do 

właściwych terytorialnie wojewodów oraz bieżąco aktualizują. 

5. Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 

obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma 

charakter poufny. 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może umieścić w ewidencji, o której mowa 

w ust. 5, znajdujące się na terenie województwa obszary, obiekty i urządzenia innych 

podmiotów niż określone w ust. 3. 

 

Art. 7. 

[1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami 

umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego 

osoba jest obowiązana uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim 

Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń.] 

<1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami 

i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo 

upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych 

obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem 

wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, 

z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.> 

1a. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, w terminie najpóźniej 3 dni przed 

planowaną datą rozpoczęcia transportu podlegającego obowiązkowej ochronie, jest 

obowiązany uzgadniać z komendantem wojewódzkim Policji, właściwym terytorialnie ze 

względu na miejsce rozpoczęcia transportu, plan ochrony tego transportu. Przepis ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

2. Plan ochrony powinien: 

1)   uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki; 

[2)   zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa 

jednostki;] 

<2) zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze 

terrorystycznym, i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;> 

3)   podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki; 

4)   zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym: 

a)  stan etatowy, 

b)  rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia, 

c)  sposób zabezpieczenia broni i amunicji; 

5)   zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych; 

6)   zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki. 

3. Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu ochrony bierze pod uwagę 

potencjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone w obowiązujących 

przepisach prawa. 

4. Odmowa uzgodnienia planu ochrony następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Art. 36. 

1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: 
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1)   ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz 

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru, lub obiektu albo 

stwierdzenia zakłócania porządku; 

3)   ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób 

stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób 

Policji; 

4)   użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 

1165 oraz z 2014 r. poz. 24): 

a)  w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w 

art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy, 

b)  poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadku, o którym mowa 

w art. 11 pkt 9 tej ustawy; 

5)   użycia lub wykorzystania broni palnej: 

[a)  w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa 

w art. 45 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których 

mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,] 

<a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których 

mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z 

wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej 

ustawy,> 

b)  poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach, o których 

mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

2. Wewnętrzna służba ochrony lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie usług ochrony osób i mienia prowadzą ewidencję notatek użycia lub 

wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników 

ochrony. 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

4. (uchylony). 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-3. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.) 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 
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d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)  Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania 

innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822), 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 

141f ust. 3, 

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 

późn. zm.), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634),. 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. 

zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań, 

w) krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE 

L 122 z 03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. poz. 1348) w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego 

ustawowych zadań, 

x)  Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1537, z późn. zm.); 

y)  lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym[;] <,> 

<z) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 

2016 r. poz. 147, 437 i …);> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje 

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 
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związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)   instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
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17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 

 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 719) 

 

Art. 54. 

1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być 

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

a)  w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 

związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową, 

b)  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o 

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 
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czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej; 

2)   sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną 

umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym; 

3)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe: 

a)  przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji zawartej z 

podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej; 

4)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1096); 

5)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim 

umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony 

Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7)   Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.); 

<7a) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 

437 i …);> 

8)   komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

8a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. 

poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 
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9)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli 

wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

1)   przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 

oraz z 2015 r. poz. 396); 

2)   przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę 

prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwanej dalej 

"ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2016 r. poz. 

552) 

 

Art. 14. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 9-13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. 

poz. 24 i 1199), funkcjonariusz może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 5, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13, 17 i 18 tej 

ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 

pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w 

art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz może użyć broni palnej lub 

ją wykorzystać.> 
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3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 

Art. 128. 

1. Przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony, o której mowa w art. 127, strażnikom Straży 

Marszałkowskiej: 

1)   przysługują odpowiednio uprawnienia funkcjonariuszy BOR określone w art. 13 ust. 1 

pkt 1-5 oraz ust. 2-7, stosowane w okolicznościach i na warunkach określonych w 

tych przepisach oraz przepisach wydanych na ich podstawie; 

2)   przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3-5, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w 

przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 tej ustawy. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a 

oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnicy Straży Marszałkowskiej mogą użyć 

broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 

lit. a oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnicy Straży 

Marszałkowskiej mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.> 

2a. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

3. (uchylony). 

3a. W zakresie zasad dopuszczenia strażników Straży Marszałkowskiej do posiadania broni 

stosuje się art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 

576 oraz z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505). 

4. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych korzysta z 

ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych jest 

obowiązany nosić umundurowanie oraz odznakę strażnika. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu, 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór umundurowania oraz odznaki strażnika Straży 

Marszałkowskiej, przy wykorzystaniu tradycyjnych elementów ubioru oraz odznak i oznak 

stosowanych przez Straż Marszałkowską. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH 

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 96, 147, 178 i 437) 

 

Art. 4. 

1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są: 

1)   zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej; 

2)   ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz 

w miejscach publicznych; 

3)   ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami 

naruszającymi te dobra; 

<3a) prowadzenie działań antyterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  (Dz. U. poz. …) na 

obszarach lub w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo 

administrowanych przez te komórki i jednostki organizacyjne;> 

4)   wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i 

zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń; 

4a)  dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i 

przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie; 

5)   zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których mowa w art. 

3 ust. 2, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i 

narkomanii w Siłach Zbrojnych; 

6)   współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w 

sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi; 

7)   zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie 

ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i 

humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez: 

1)   kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego; 

2)   interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku 

publicznego; 

3)   opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i 

przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także występowanie do tych organów z 

wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i 

przewinień dyscyplinarnych; 

4)   wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

5)   wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w 

przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym; 

6)   zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz 

sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych; 
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7)   poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a także 

poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amunicji, materiałów 

wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających 

informacje niejawne; 

8)   wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojskowych oraz 

kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach 

o ruchu drogowym i o drogach publicznych; 

9)   kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak i oznak 

wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz przebywania poza 

terenami i obiektami jednostek wojskowych; 

10)  kontrolowanie posiadania uprawnień do używania munduru oraz odznak i oznak 

wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o odznakach i 

mundurach; 

11)  konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego; 

12)  przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na zasadach przewidzianych w 

przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i 

cywilnym; 

13)  asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

14)  współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych 

przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek wojskowych, w zakresie i na 

zasadach przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; 

15)  wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury, w których utworzono komórki 

organizacyjne do spraw wojskowych; 

16)  kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności przechowywania 

uzbrojenia i środków bojowych; 

17)  kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie czynności 

przewidzianych w tych przepisach dla organów wojskowych; 

17a)  przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań osób, o których mowa w art. 26a, oraz 

prowadzenie ich ewidencji, przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu tych 

osób w izbach zatrzymań oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do depozytu, a także 

nadzorowanie osób przebywających w izbach zatrzymań; 

18)  wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a także 

zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych. 

3. Żandarmeria Wojskowa wykonuje również czynności na polecenie sądu wojskowego i 

sądu powszechnego oraz prokuratora, a także organów administracji rządowej, wojskowej 

i samorządu terytorialnego oraz Agencji Mienia Wojskowego w zakresie, w jakim 

obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 
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4. W czasie stanów nadzwyczajnych oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 

Żandarmeria Wojskowa wykonuje ponadto zadania określone w odrębnych przepisach. 

 

Art. 17. 

1. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, wykonując zadania, o których mowa w art. 4, wobec 

osób określonych w art. 3 ust. 2 mają prawo: 

1)   legitymowania w celu ustalenia tożsamości; 

2)   sprawdzania posiadania uprawnień określonych w odrębnych przepisach; 

3)   zatrzymywania w przypadkach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

karnym; 

4)   zatrzymywania w przypadkach określonych w art. 18 i w przepisach innych ustaw; 

5)   doprowadzania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej lub miejsca 

zamieszkania, w przypadkach określonych ustawą; 

6)   osadzania w izbie zatrzymań w przypadkach i w trybie określonym w przepisach o 

dyscyplinie wojskowej; 

7)    nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, na zasadach i w 

trybie określonym dla funkcjonariuszy Policji w przepisach o postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia, a także wykonywania czynności sprawdzających oraz 

zawiadamiania prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce 

organizacyjnej prokuratury o popełnieniu wykroczenia, na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach o postępowaniu karnym; 

8)   występowania do dowódców jednostek wojskowych z wnioskami o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o 

dyscyplinie wojskowej, postępowaniu karnym i w innych przepisach; 

9)   przeszukiwania osób i pomieszczeń w przypadkach i w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu karnym i w innych przepisach; 

10)  dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu osobistego i 

sprawdzania ładunków w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, z 

wyjątkiem środków transportu przewożących znaki pieniężne, w razie istnienia 

uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez ustawę pod 

groźbą kary albo w celu ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia poszukiwanej osoby; 

<10a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-

rozpoznawczych i  administracyjno-porządkowych prowadzonych na podstawie 

ustawy – także dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;> 

11)  udzielania pouczeń oraz wydawania rozkazów (poleceń) w granicach niezbędnych 

do wykonania czynności służbowej; 

12)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców; 

13)  zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych niż 

wymienione w pkt 12 oraz stowarzyszeń i fundacji, jak również zwracania się w 

nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy; 
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14)  usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach i w trybie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym; 

15)  używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na 

zasadach określonych w art. 42. 

2. Instytucje, organy i przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 pkt 12, są obowiązani, w 

zakresie swojego działania, do udzielania żądanej pomocy w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Jednostki, stowarzyszenia, fundacje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 13, są 

obowiązane do udzielania pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

 

Art. 31. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

Żandarmerię Wojskową w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do 

osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, umyślnych przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

2)   przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określonych w art. 127-

132 Kodeksu karnego, 

3)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

4)   określonych w art. 140, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 

166, art. 167, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 200, art. 200a, art. 202 

§ 3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, 

art. 231 § 1 i 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 263 § 1 i 2, art. 

265, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1 i 2, art. 299 § 1-6, art. 305, art. 310 

§ 1, 2 i 4, art. 339 § 2, art. 345 § 2 i 3 oraz art. 358 § 2 Kodeksu karnego, 

5)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.), 

7)   określonych w art. 43 i art. 44 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), 

8)   określonych w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz 

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2012 r. poz. 124, z późn. zm.), 

9)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej 

–   gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd 

okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego zastępcy 

prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, 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. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych właściwy ze względu na 

siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo 

wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

8. Wniosek organu Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 
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2)   opis przestępstwa z podaniem 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, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wojskowy sąd 

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub 

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora do spraw 

wojskowych, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 

jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia 

tej kontroli. 

10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii Wojskowej, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta 

oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora do spraw wojskowych, 

może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których 

łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

[10a. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w 

ust. 1, ust. 4 pkt 1, ust. 9 i 10 lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 1.] 

<10a. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału 

Żandarmerii Wojskowej może upoważnić swojego zastępcę do składania 

wniosków, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania 

kontroli operacyjnej w trybie ust. 4.> 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje na 

posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych 

wniosków są wykonywane 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 do spraw 
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wojskowych prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Żandarmerię 

Wojskową kontroli operacyjnej. 

13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego 

prokuratora do spraw wojskowych o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a 

na jego żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, 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. 

16a. - 16e. (uchylony). 

16f.  W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi do spraw wojskowych te 

materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator do spraw wojskowych 

niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę 

operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 
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których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora do spraw wojskowych, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i.  Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi do spraw 

wojskowych przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o 

zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Wojskowy sąd okręgowy, Prokurator Generalny, zastępca prokuratora okręgowego do 

spraw wojskowych i organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny 

rejestr kontroli operacyjnych. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla 

toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który 

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w 

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
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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. 

21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, w trybie 

określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb realizacji 

wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 21. 

 

Art. 42. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą 

użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5, 7-9, 11, 

pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13 i 17-20 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, 3, pkt 4 lit. a i b oraz w 

art. 47 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą użyć broni palnej lub ją 

wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a i b 

oraz w art. 47 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą użyć broni 

palnej lub ją wykorzystać.> 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 

 

 

 

 

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

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 

437) 

 

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; 
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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, późn. 

zm.), 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; 

<2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących 

w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa 

systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci 

teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń 

i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów 

teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń 

infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. 

poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266);> 

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. 6. 

1. Do zadań AW należy: 
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1)   uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej 

pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego; 

2)   rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w 

bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich 

pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami 

mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami 

dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej; 

5)   rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz 

międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej; 

6)   rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady 

i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej 

przenoszenia; 

7)   rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, 

konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo 

państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń; 

<7a) rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym wymierzonym przeciwko obywatelom lub mieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, z wyłączeniem zdarzeń 

o charakterze terrorystycznym wymierzonych przeciwko personelowi lub 

mieniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;> 

8)   prowadzenie wywiadu elektronicznego; 

9)   podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, są realizowane poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Działalność AW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona wyłącznie 

w związku z jej działalnością poza granicami państwa, a realizacja czynności operacyjno-

rozpoznawczych, o których mowa w art. 27, 29 i 30, jest dopuszczalna wyłącznie za 

pośrednictwem Szefa ABW. 

 

<Art. 22b. 

1. Jeżeli informacje lub materiały uzyskane przez ABW podczas realizacji zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1: 

1) wskazują na popełnienie przestępstwa szpiegostwa albo 
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2) uprawdopodobniają działalność zmierzającą do popełnienia przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym 

– Szef ABW może, w przypadku gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa 

państwa, odstąpić od obowiązku zawiadomienia właściwego prokuratora 

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa oraz osobie, która 

według uzyskanych przez ABW informacji lub materiałów może być jego sprawcą. 

2. Szef ABW może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy 

sprawca przestępstwa szpiegostwa albo podejrzewany o przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym świadomie i dobrowolnie: 

1) ujawnił wszelkie okoliczności popełnionego czynu lub prowadzonej działalności; 

2) zobowiązał się do podjęcia tajnej współpracy z ABW. 

3. Szef ABW może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu 

opinii Prokuratora Generalnego oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego 

do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został powołany. 

4. Odstąpienie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotyczy funkcjonariuszy 

publicznych wykonujących czynności w postępowaniu określonym w niniejszym 

artykule. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy sprawca przestępstwa szpiegostwa 

lub podejrzewany o przestępstwa o charakterze terrorystycznym: 

1) popełnił umyślne przestępstwo przeciwko życiu albo inne przestępstwo umyślne, 

którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, albo 

2) współdziałał w popełnieniu takiego przestępstwa lub usiłował je popełnić albo 

3) nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, o którym mowa w pkt 1. 

6. W przypadku gdy sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany 

o przestępstwa o charakterze terrorystycznym, mimo podjęcia tajnej współpracy 

z ABW, prowadzi nadal działalność na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie 

z warunkami tej współpracy albo popełnił jedno z przestępstw, o których mowa w 

ust. 5, lub współdziałał w popełnieniu takiego przestępstwa albo nakłaniał do jego 

popełnienia, Szef ABW powiadamia o tym właściwego prokuratora. 

7. Szef ABW powiadamia właściwego prokuratora także w przypadku, gdy zostanie 

ujawnione, że sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym, który podjął tajną współpracę z ABW, świadomie nie 

ujawnił wszelkich okoliczności czynu lub działalności, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby, o której mowa w ust. 1, lub osób 

przez nią wskazanych Szef ABW stosuje wobec tej osoby lub osób przez nią 

wskazanych odpowiednie do zagrożenia środki ochronne, a także zapewnia niezbędne 

środki pomocy, w tym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także pomoc 

finansową. Przepisy art. 35 ust. 3 i art. 36 stosuje się odpowiednio. 

9. Szef ABW cofa ochronę lub pomoc w przypadku: 

1) umyślnego naruszania przez osobę objętą ochroną lub pomocą, o której mowa 

w ust. 8, zasad albo zaleceń w zakresie tej ochrony lub pomocy; 

2) zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 5–7. 
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10. W razie cofnięcia ochrony lub pomocy w przypadkach, o których mowa w ust. 9, 

sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym jest obowiązany do zwrotu Szefowi ABW równowartości świadczeń 

otrzymanych w ramach pomocy, a także zwrotu dokumentów określonych w art. 35 

ust. 3, jeżeli zostały mu wydane. Przepis stosuje się odpowiednio do osób chronionych, 

o których mowa w ust. 8.> 

 

Art. 25. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz ABW może użyć 

środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9, 11, 

pkt 12 lit. a i d, pkt 13 i 17-20 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a, b i lit. c 

tiret pierwsze oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3-6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz ABW może użyć broni 

palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a, b i 

lit. c tiret pierwsze oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3–7 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz ABW 

może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.> 

 

 

Art. 26. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 5, 6, 8-10, 12 i 13 ustawy z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz AW 

może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 

2 lit. a i b, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a, pkt 13 i 18 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 

pkt 1 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, funkcjonariusz AW może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w 

art. 47 pkt 1, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz AW może użyć broni palnej lub ją 

wykorzystać.> 

 

<Art. 32a. 

1. W celu zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym dotyczących istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania 

państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub sieci 

teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i 

usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów 

teleinformatycznych właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, 
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instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 

pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, lub danych 

przetwarzanych w tych systemach oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw o 

charakterze terrorystycznym w tym obszarze oraz ścigania ich sprawców ABW może 

przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa tych systemów teleinformatycznych, zwaną 

dalej „oceną bezpieczeństwa”. 

2. Oceny bezpieczeństwa są przeprowadzane zgodnie z rocznym planem 

przeprowadzania ocen bezpieczeństwa, opracowywanym w terminie do 30 września 

roku poprzedzającego przez Szefa ABW w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji. W uzasadnionych przypadkach ocena bezpieczeństwa może 

zostać przeprowadzona z pominięciem planu.  

3. ABW informuje podmiot zarządzający systemem teleinformatycznym, o którym 

mowa w ust. 1, o włączeniu tego systemu do rocznego planu przeprowadzania ocen 

bezpieczeństwa. 

4. Ocena bezpieczeństwa polega na przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego w celu identyfikacji podatności, przez które rozumie się słabość 

zasobu lub zabezpieczenia systemu teleinformatycznego, która może zostać 

wykorzystana przez zagrożenie, wpływających na integralność, poufność, 

rozliczalność i dostępność tego systemu. 

5. Ocena bezpieczeństwa powinna być prowadzona z uwzględnieniem zasady 

minimalizacji zakłócenia pracy systemu teleinformatycznego lub ograniczenia jego 

dostępności i nie może prowadzić do nieodwracalnego zniszczenia danych 

przetwarzanych w systemie teleinformatycznym podlegającym tej ocenie. 

6. W celu minimalizacji negatywnych następstw oceny bezpieczeństwa ABW uzgadnia z 

podmiotem, o którym mowa w ust. 1, ramowe warunki przeprowadzania tej oceny, w 

szczególności datę rozpoczęcia, harmonogram oraz zakres i rodzaj 

przeprowadzanych w ramach oceny bezpieczeństwa testów bezpieczeństwa. 

7. ABW może wytwarzać lub pozyskiwać urządzenia lub programy komputerowe, o 

których mowa w art. 269b Kodeksu karnego, oraz ich używać w celu określenia 

podatności ocenianego systemu na możliwość popełnienia przestępstw, o których 

mowa w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 

§ 2 albo art. 269a Kodeksu karnego. 

8. Używając urządzeń lub programów komputerowych, o których mowa w ust. 7, ABW 

może uzyskać dostęp do informacji dla niej nieprzeznaczonej, przełamując albo 

omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej 

zabezpieczenie, lub może uzyskać dostęp do całości lub części systemu 

teleinformatycznego. 

9. Informacje uzyskane przez ABW w wyniku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną i nie mogą być wykorzystane do realizacji 

innych zadań ustawowych ABW oraz podlegają one niezwłocznemu, komisyjnemu 

i protokolarnemu zniszczeniu. 
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10. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa ABW sporządza i przekazuje 

podmiotowi, którego system podlegał ocenie bezpieczeństwa, raport zawierający 

podsumowanie przeprowadzonych w ramach oceny bezpieczeństwa czynności oraz 

wskazanie wykrytych podatności systemu teleinformatycznego. 

11. Jeżeli wykryta podatność może wystąpić w innych systemach teleinformatycznych, 

ABW informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o 

wykrytej podatności oraz o możliwości jej wystąpienia w innych systemach 

teleinformatycznych. 

12. Szef ABW określi, w drodze zarządzenia, rodzaje dokonywanych w ramach oceny 

bezpieczeństwa testów bezpieczeństwa, uwzględniając potrzebę kompletności 

dokonywanej oceny bezpieczeństwa. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób niszczenia przez 

Szefa ABW materiałów zawierających informacje, o których mowa w ust. 9, a także 

wzory niezbędnych druków, mając na uwadze rodzaj materiałów podlegających 

zniszczeniu. 

14. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania 

oceny bezpieczeństwa, mając na uwadze określenie czynności niezbędnych do jej 

przeprowadzenia, w tym dokonywanie uzgodnień, o których mowa w ust. 6. 

 

Art. 32b. 

1. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym dotyczącego systemów lub danych, o których mowa w art. 32a ust. 1, 

Szef ABW może żądać od podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a, 

przedstawienia informacji o budowie, funkcjonowaniu oraz zasadach eksploatacji 

posiadanych systemów teleinformatycznych, w tym informacji obejmujących hasła 

komputerowe, kody dostępu i inne dane umożliwiające dostęp do systemu oraz ich 

używanie, w celu zapobiegania, reagowania na zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym dotyczące systemów lub danych, o których mowa w art. 32a ust. 1, a 

także zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym w tym 

obszarze oraz ścigania ich sprawców. 

2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie przewidzianej 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie 

funkcjonariuszom ABW prowadzącym w danym postępowaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawcze i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru 

nad tymi czynnościami. 

3. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisu 

ust. 2 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

Art. 32c. 

1. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze 

terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, w drodze 
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postanowienia, może zarządzić zablokowanie przez usługodawcę świadczącego 

usługi drogą elektroniczną dostępności w systemie teleinformatycznym określonych 

danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym lub określonych usług teleinformatycznych służących lub 

wykorzystywanych do spowodowania zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 

zwane dalej „blokadą dostępności”. 

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

uzasadniającymi potrzebę zastosowanie blokady dostępności.  

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłaby ona spowodować zdarzenie o 

charakterze terrorystycznym, Szef ABW, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może zarządzić blokadę dostępności, zwracając się jednocześnie do 

sądu, o którym mowa w ust. 3, z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. 

5. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną jest obowiązany do 

natychmiastowego dokonania czynności określonych w postanowieniu sądu lub 

przekazanym mu żądaniu Szefa ABW. 

6. 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 zdarzenia o charakterze terrorystycznym z podaniem, w miarę możliwości, 

jego kwalifikacji prawnej; 

3)  okoliczności uzasadniające potrzebę blokady dostępności; 

4) szczegółowe określenie rodzaju danych informatycznych lub usług 

teleinformatycznych mających podlegać zablokowaniu; 

5) dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec 

którego stosowana będzie blokada dostępności, ze wskazaniem sposobu jej 

stosowania; 

6) cel i czas prowadzonej blokady dostępności. 

7. Blokadę dostępności zarządza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Sąd, o którym mowa 

w ust. 3, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu blokady dostępności na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli nie 

ustały przyczyny jej zarządzenia. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 6. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4 i 7, zapoznaje się 

z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4 i 7, 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 Szef ABW. 
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10. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 4 i 7, przysługuje zażalenie Szefowi 

ABW i Prokuratorowi Generalnemu. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

11. Blokady dostępności zaprzestaje się w przypadku: 

1) nieudzielenia przez sąd, w terminie 5 dni od złożenia wniosku w trybie ust. 4, 

zgody na zarządzenie przez Szefa ABW blokady dostępności; 

2) nieudzielenia przez sąd zgody na przedłużenie blokady dostępności w trybie ust. 

7; 

3) upływu okresu, na który blokada dostępności została wprowadzona. 

12. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących blokady dostępności. 

13. O zastosowaniu blokady dostępności Szef ABW powiadamia ministra właściwego do 

spraw informatyzacji, jeżeli usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną ma 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

14. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

blokady dostępności oraz przechowywania i  przekazywania postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.  

 

Art. 32d. 

1. Szef ABW prowadzi rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane obejmujące: 

1) identyfikację podmiotu, na rzecz którego działa system teleinformatyczny, oraz 

dane administratora systemu; 

2) datę i czas wykrycia naruszenia bezpieczeństwa systemu oraz prawdopodobną 

początkową datę i czas naruszenia bezpieczeństwa systemu; 

3) identyfikację źródła zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo systemu; 

4) opis stwierdzonego zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo systemu oraz sposób 

działania podmiotu powodującego naruszenie bezpieczeństwa; 

5) opis szkód w systemie powstałych lub mogących powstać wskutek zdarzenia 

naruszającego bezpieczeństwo systemu. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje Szefowi ABW administrator systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a, niezwłocznie po wykryciu 

zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo tego systemu. 

4. Dane z rejestru są udostępniane ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. 

 

Art. 32e. 

1. Szef ABW przeprowadza analizę zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych i wydaje podmiotom, o których mowa w art. 32d ust. 3, 

rekomendacje zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów 
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teleinformatycznych w celu zapewnienia ich integralności, poufności, rozliczalności i 

dostępności, zwane dalej „rekomendacjami”. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 32d ust. 3, mogą wnieść do Szefa ABW zastrzeżenia 

do rekomendowanych sposobów podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych z uwagi na negatywny wpływ rekomendowanych działań na 

funkcjonalność systemu lub powstanie nowych podatności, jednak nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji. 

3. Szef ABW odnosi się do zastrzeżeń otrzymanych w trybie ust. 2 niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i podtrzymuje rekomendacje 

lub przekazuje zmienione rekomendacje. 

4. Podmioty, którym Szef ABW przekazał rekomendacje, w terminie miesiąca od dnia 

ich otrzymania informują Szefa ABW o sposobie i zakresie ich uwzględnienia. 

5. Nieuwzględnienie rekomendacji stanowi podstawę do wystąpienia przez Szefa ABW 

do organu sprawującego nadzór nad podmiotem, o którym mowa w ust. 4, 

z informacją o nieuwzględnieniu rekomendacji lub z wnioskiem o podjęcie działań 

mających na celu wykonanie rekomendacji.> 

 

Art. 34. 

1. W zakresie swojej właściwości Agencje mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane 

osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań, 

dane wskazane w art. 27 i 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), a także korzystać 

z danych osobowych i innych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje 

państwowe oraz przetwarzać je, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bez 

wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą. 

2. Administrator zbioru danych jest obowiązany udostępnić dane osobowe, o których mowa w 

ust. 1, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez Szefa ABW 

albo Szefa AW okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową. 

<2a. Administrator zbioru danych, o którym mowa w ust. 2, udostępnia Szefowi ABW w 

drodze teletransmisji informacje zgromadzone w zbiorach danych bez konieczności 

każdorazowego przedstawiania imiennego upoważnienia wydanego przez Szefa 

ABW, okazywanego przez funkcjonariusza ABW wraz z legitymacją służbową, 

o których mowa w ust. 2, jeżeli jednostka organizacyjna ABW będąca odbiorcą 

informacji spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. 
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4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, 

zakres, warunki i tryb przekazywania Agencjom informacji przez organy, służby i 

instytucje państwowe, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

tych organów, służb i instytucji. 

 

<Art. 34a. 

1. W zakresie swojej właściwości ABW, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo 

ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, może korzystać z przetwarzanych przez 

banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących 

umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów 

ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, 

świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy 

inwestycyjnych, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty 

danych osób, które zawarły takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1) podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719); 

2) podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową; 

3) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi 

i innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.); 

4) instytucji obowiązanych i podmiotów świadczących usługi finansowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615); 

5) podmiotów wykonujących działalność z zakresu usług płatniczych na podstawie 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, 

z późn. zm.); 

6) funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących 

działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.); 

7) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane 

z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie 

funkcjonariuszom ABW prowadzącym w danym postępowaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawcze i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru 

nad tymi czynnościami. Akta postępowań zawierające te informacje i dane 

udostępnia się również sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania 

karnego. 
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4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sąd Okręgowy 

w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze postanowienia, 

wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych, o których mowa w ust. l, 

określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia, albo 

odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 

11 stosuje się odpowiednio. 

7. Szefowi ABW na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym mowa w 

ust. 6, przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku wyrażenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgody na udostępnienie 

informacji i danych, o których mowa w ust. l, Szef ABW pisemnie informuje podmiot, 

o którym mowa w ust. 5 pkt 5, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

postanowienia, wskazując jego datę i sygnaturę, oraz o rodzaju i zakresie informacji i 

danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, 

oraz o osobie funkcjonariusza ABW upoważnionego do ich odbioru. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w 

ust. l, Szef ABW informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu 

Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji 

i danych. 

10. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, 

na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa 

w ust. 9, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jest powiadamiany o 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o udostępnieniu informacji i danych 

przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez Szefa ABW przed zamknięciem 

postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. l, nie dostarczyły podstaw do 

wszczęcia postępowania przygotowawczego, Szef ABW niezwłocznie pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. 
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13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1–10, niestanowiące 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef 

ABW. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem 

przepisu ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania 

danych i informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek 

organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę 

ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.> 

 

Art. 43. 

1. Agencje zapewniają ochronę wykorzystywanych przez siebie urządzeń oraz obszarów i 

obiektów, a także przebywających w nich osób, przez wewnętrzną służbę ochrony. 

2. Funkcjonariusze wykonujący zadania w zakresie ochrony, w granicach chronionych 

obszarów i obiektów mają prawo: 

1)   ustalania uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych, 

2)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

3)   wydawania poleceń dotyczących określonego zachowania się w granicach chronionych 

obszarów i obiektów, w tym ich opuszczenia, 

4)   ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a 

także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji lub 

innym właściwym organom, 

5)   dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży, a także sprawdzania 

środków transportu i ładunków, 

6)   usunięcia pojazdów z miejsca postoju <,> 

<7) zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli lotu bezzałogowego statku 

powietrznego, w tym modelu latającego> 

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa chronionych urządzeń, a także 

obszarów, obiektów oraz przebywających w nich osób. 

[3. Czynności, o których mowa w ust, 2 pkt 2, 4 i 6, mogą być wykonywane również w miejscu 

bezpośrednio sąsiadującym z chronionymi urządzeniami, obszarami lub obiektami, jeżeli 

jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa przebywających w 

nich osób.] 

<3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 6 i 7, mogą być wykonywane również w 

miejscu bezpośrednio sąsiadującym z chronionymi urządzeniami, obszarami lub 

obiektami, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa lub 

bezpieczeństwa przebywających w nich osób.> 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, wykonuje się z poszanowaniem dóbr 

osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 
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5. Do wykonywania zadań w zakresie ochrony, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

art. 25, art. 26 i art. 26b. 

 

Art. 44. 

Służbę w ABW albo AW może pełnić osoba: 

[1)   posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;] 

<1) posiadająca obywatelstwo polskie;> 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 

4)   dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 

5)   posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz 

zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających 

szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować. 

 

Art. 60. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską właściwej Agencji; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

[5)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa.] 

<5) utraty obywatelstwa polskiego.> 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 4; 

3)   objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w 

organach samorządu terytorialnego; 

4)   nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach 

odrębnych; 

5)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 

6)   likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji połączonej ze 

zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej 

jednostki organizacyjnej Agencji lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe; 

7)   dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w 

art. 59 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 
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przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji 

lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza; 

8)   upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby[.] <;> 

<9) nabycia obywatelstwa innego państwa.> 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6 

miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 605) 

 

<Art. 126a. 

1. Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony, 

unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku 

gdy: 

1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego: 

a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby, 

b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, 

c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej 

uczestników, 

d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku 

terrorystycznego; 

2) bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w 

której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od 

poziomu terenu do określonej wysokości. 

2. Do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo 

przejęcia kontroli nad jego lotem w przypadku, o którym mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d – są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej i Służby Więziennej, strażnicy Straży 

Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych, 

2) ust. 1 pkt 1 lit. c – są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz pracownicy 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, 

3) ust. 1 pkt 2 – są uprawnieni żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

– na zasadach określonych w odrębnych przepisach.> 

 

Art. 186b. 

1. Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonuje: 

1)   zarządzający lotniskiem, w szczególności w zakresie kontroli osób, bagażu, ładunków, 

poczty, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego: 

a)  w związku z przewozem lotniczym, 

b)  w obszarze przejść ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej lotniska; 

2)   zarejestrowany agent oraz zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, w 

rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane pod nadzorem Prezesa Urzędu, który w 

zakresie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, współdziała ze Strażą 

Graniczną. 

3. Straż Graniczna w zakresie współdziałania w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 

2, jest uprawniona do samodzielnego podejmowania działań polegających na: 

1)   obserwowaniu i rejestrowaniu funkcjonowania punktu kontroli bezpieczeństwa; 

2)   kontrolowaniu liczby pracowników służby ochrony lotniska na stanowisku kontroli 

bezpieczeństwa oraz niezwłocznym sygnalizowaniu zarządzającemu lotniskiem 

ewentualnych wątpliwości odnośnie do stanu psychofizycznego pracowników służby 

ochrony lotniska; 

3)   niezwłocznym reagowaniu na naruszenia przepisów w zakresie ochrony lotnictwa 

cywilnego ze strony pracowników służby ochrony lotniska; 

4)   niezwłocznym kierowaniu do zarządzającego lotniskiem wniosków w sprawie 

usunięcia stwierdzonych poważnych uchybień oraz informowaniu Prezesa Urzędu o 

tych uchybieniach; 

5)   dokonywaniu kontroli posiadania certyfikatów, o których mowa w ust. 10, związanych 

z kwalifikacjami pracowników służby ochrony lotniska dokonujących kontroli 

bezpieczeństwa; 

6)   niezwłocznym reagowaniu na sygnały o zakłóceniu porządku publicznego w punkcie 

kontroli bezpieczeństwa oraz przyległym do niego rejonie. 

4. Zarządzający lotniskiem realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez służbę 

ochrony lotniska. Zarejestrowany agent realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. 

<4a. Zarządzający lotniskiem realizuje zadania w zakresie ochrony stref 

ogólnodostępnych lotniska we współpracy ze służbami ochrony działającymi na 

terenie lotniska.> 

5. Służba ochrony lotniska wykonuje zadania zarządzającego lotniskiem w zakresie: 

1)   prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   kontroli dostępu do stref zastrzeżonych lotniska; 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   kontroli przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem; 

4)   ujęcia i przekazania Policji lub Straży Granicznej: 

a)  osoby naruszającej warunki bezpieczeństwa na lotnisku oraz pasażera 

naruszającego warunki przewozu, 

b)  osoby, która bez upoważnienia uzyskała lub usiłowała uzyskać dostęp do strefy 

zastrzeżonej lotniska, 

c)  osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić akt bezprawnej ingerencji, 

d)  osoby, która w inny sposób narusza porządek publiczny; 

5)   ochrony strefy zastrzeżonej lotniska i innych stref w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia nr 300/2008/WE; 

6)   czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia. 

6. Służba ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 5, współdziała z 

właściwymi służbami lub organami. 

7. W przypadku konieczności realizacji zadań wykraczających poza kompetencje służby 

ochrony lotniska, o których mowa w ust. 5, zarządzający lotniskiem powiadamia Straż 

Graniczną lub Policję. 

8. Pracownicy służby ochrony lotniska realizujący zadania, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, 

oraz pracownicy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej realizujący zadania na 

rzecz zarejestrowanego agenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani posiadać 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w przypadku realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 5 pkt 6, wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia. 

9. Straż Graniczna posiada prawo do sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli 

bezpieczeństwa przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na warunkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2. 

<9a. Straż Graniczna, w celu realizacji swoich zadań, jest uprawniona do korzystania z 

systemów rejestrujących obraz umieszczonych na terenie portu lotniczego i zapisów z 

tych systemów. Kopie zapisu udostępnione Straży Granicznej przez zarządzającego 

lotniskiem, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego 

lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności 

wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących się takich 

postępowań Straż Graniczna przechowuje przez okres nie dłuższy jednak niż 30 dni, 

licząc od dnia udostępnienia, a następnie niszczy.> 

10. Kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, wykonują osoby wpisane na 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadające 

certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany lub uznany przez Prezesa Urzędu. 

11. W szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa może wziąć 

udział osoba, co do której ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę 
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osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 

5. 

12. Podmiot wykonujący albo zamierzający wykonywać zadania w zakresie kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania 

certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta oddziału Straży 

Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez 

tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 

4 i 5. 

13. Komendant oddziału Straży Granicznej ustala istnienie negatywnych przesłanek na 

zasadach i w trybie określonych w art. 188a ust. 6 i 7 i przedstawia Prezesowi Urzędu 

informację co do istnienia negatywnych przesłanek do wykonywania przez osobę, o której 

mowa w ust. 11, kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, powiadamiając 

jednocześnie o tym podmiot, który wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12. 

14. Warunkiem dokonania przez Prezesa Urzędu wpisu osoby na listę operatorów kontroli 

bezpieczeństwa jest: 

1)   brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5; 

2)   pozytywne ukończenie szkolenia w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli 

bezpieczeństwa; 

3)   uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w pkt 2. 

15. Komendant Główny Straży Granicznej w uzasadnionych przypadkach związanych z 

koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego może, na 

wniosek Prezesa Urzędu, skierować funkcjonariuszy Straży Granicznej do wykonywania 

kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. 

16. Koszty związane z wykonywaniem przez Straż Graniczną kontroli bezpieczeństwa w 

lotnictwie cywilnym w sytuacjach, o których mowa w ust. 15, ponosi zarządzający 

lotniskiem. 

17. Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać osoby posiadające 

certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, wpisane na listę, o której mowa w ust. 10. 

18. Prezes Urzędu może uznać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego lub inną międzynarodową organizację lotniczą za ważny na równi z 

polskim certyfikatem operatora kontroli bezpieczeństwa, chyba że wymagania stawiane 

przy jego wydaniu były łagodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej, po 

uprzednim wystąpieniu do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji 

o braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa 

w lotnictwie cywilnym. 

19. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek do wykonywania kontroli bezpieczeństwa 

w lotnictwie cywilnym art. 188a ust. 4-7 stosuje się odpowiednio. 

20. Wydanie albo uznanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 
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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 

 

Art. 50. 

[1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w 

przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio.] 

<1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w 

przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio, 

z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a.> 

2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty 

budowlane: 

1)   polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany 

sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie 

zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo 

2)   niewymagające pozwolenia na budowę. 

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa sieci, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290), wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

2b. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi, może 

nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, organ odmawia wszczęcia 

postępowania. 

<2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może 

wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną 

granicy państwowej.> 

3. (uchylony). 

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza 

się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu 

zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej. 
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Art. 61. 

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego 

spełnienia następujących warunków: 

1)   co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest 

zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej 

zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 

wykorzystania terenu; 

2)   teren ma dostęp do drogi publicznej; 

3)   istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest 

wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 

4)   teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu 

miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w 

art. 88 ust. 1; 

5)   decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na 

podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. 

<2a. Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego 

w przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa 

albo ochrony granicy państwowej.> 

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy 

powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią 

powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie 

uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą 

jednostką organizacyjną a inwestorem. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

planu miejscowego. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące 

ustalania: 

1)   linii zabudowy; 

2)   wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 

3)   szerokości elewacji frontowej; 

4)   wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 

5)   geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 
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USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) 

 

Art. 22. 

1. Żołnierz zawodowy, za jego pisemną zgodą, może pełnić zawodową służbę wojskową na 

stanowiskach służbowych w: 

1)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego, 

[2)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Biurze Bezpieczeństwa Narodowego , Agencji Wywiadu oraz powszechnej jednostce 

organizacyjnej prokuratury,] 

<2) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz powszechnej jednostce organizacyjnej 

prokuratury,> 

3)   innych instytucjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa Państwa 

- zwanych dalej "instytucjami cywilnymi". 

[1a. Zgoda żołnierza zawodowego na pełnienie służby na stanowisku służbowym prokuratora 

do spraw wojskowych nie jest wymagana.] 

<1a. Zgoda żołnierza zawodowego na pełnienie służby na stanowisku służbowym 

prokuratora do spraw wojskowych albo w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

nie jest wymagana.> 

2. Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ujmuje się w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

3. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się na stanowisko 

służbowe na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 

253, 502 i 1055). 

4. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyznacza na wskazane 

stanowisko służbowe kierownik instytucji cywilnej lub inny uprawniony organ, w formie 

przewidzianej dla tego stanowiska. 

5. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową w instytucji cywilnej, 

o której mowa w ust. 1 przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne 

należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę 

w jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

6. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego określa również ustawa z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Wojskowego. 

7. Do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w instytucjach 

cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stosuje się odpowiednio obowiązujące na 
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zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych przepisy prawa pracy lub przepisy 

dotyczące stosunku służbowego, odnoszące się do obowiązków pracodawcy i pracownika, 

regulaminów pracy, wyróżnień niezwiązanych z przebiegiem zawodowej służby 

wojskowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także 

przyznawania nagród innych niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 października 

2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529). 

7a. Do prokuratorów do spraw wojskowych będących żołnierzami zawodowymi stosuje się 

również przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 

177). 

8. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór w zakresie pełnienia czynnej służby 

wojskowej nad żołnierzem zawodowym, o którym mowa w ust. 1. 

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   organy wyznaczające na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące 

z tych stanowisk, z wyłączeniem stanowisk służbowych prokuratorów do spraw 

wojskowych; 

2)   szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na 

stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i 

odwoływania z tych stanowisk; 

3)   tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na 

stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 

odwoływania ich z tej służby; 

4)   sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa w 

ust. 8; 

5)   warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę 

wojskową w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a także 

przełożonych uprawnionych do sporządzenia opinii, z wyłączeniem opiniowania 

prokuratorów do spraw wojskowych oraz określenia przełożonych prokuratorów 

wojskowych uprawnionych do sporządzania opinii. 

10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno w szczególności określić dane, jakie 

powinien zawierać wniosek o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko 

służbowe w instytucji cywilnej, czynności realizowane przez organy wyznaczające na 

stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych stanowisk, jak również 

czynności realizowane przez organy przy kierowaniu do służby w celu wyznaczenia na 

stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu 

Wojskowego oraz odwoływania z tej służby, a także wskazywać zagadnienia podlegające 

nadzorowi wykonywanemu przez Ministra Obrony Narodowej, jak również formę 

sprawowania nadzoru oraz uwzględniać specyfikę służby w instytucjach cywilnych przy 

opiniowaniu służbowym żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w 

instytucjach cywilnych. 
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I 

ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) 

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących 

stroną postępowania; 

2)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

4)   naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

5)   dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

6)   inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura 

Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

<8a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i …);> 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, ze zm.); 

9a)  
(439)

 Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.); 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

13)  jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne 

ASI tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami 

alternatywnej spółki inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

inwestor; 

14) Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których mowa 

w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 
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Art. 282. 

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, 

jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do 

informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w 

posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić 

dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

[3)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub organom 

kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych 

ustawach;] 

<3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub organom 

kontroli skarbowej – w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych 

ustawach;> 

3a) przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z UE: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. 

o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o nadzorze 

uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą; 

4)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści 

podjętych uchwał i wydanych decyzji, także w sprawach indywidualnych - jeżeli ze 

względu na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli 

papierów wartościowych albo inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych 

Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w 

art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej 

spółki inwestycyjnej - w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed 
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poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku instrumentów finansowych lub 

towarów giełdowych; 

5)  w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo 

przepisach prawa wspólnotowego; 

6)  przez podmioty, o których mowa w art. 72a ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1; 

7)   przez podmioty, o których mowa w art. 81d ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 81d ust. 1. 

3a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia 

takiego zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

depozytariuszom uprawnionym do reprezentacji tych funduszy. 

3b. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

depozytariusza uprawnionego do reprezentacji funduszu zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, w 

przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, 

dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, 

którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, towarzystwu 

przejmującemu zarządzanie tym funduszem na podstawie art. 68 ust. 2. 

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez 

fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej. 

4a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetów 

ustanowionych przez ten organ oraz powołanych przez nie grup, do Europejskiej Rady do 

spraw Ryzyka Systemowego lub do Komisji Europejskiej informacji stanowiących taką 

tajemnicę, w szczególności: 

1)   w zakresie lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI 

oraz ich środków pieniężnych, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka 

systemowego w Unii Europejskiej; 

2)   dotyczących towarzystw, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI, 

alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI. 
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5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach współpracy 

przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 243, z późn. zm.) 

 

<Art. 60b. 

1. Abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług 

telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie 

numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych 

polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych 

drogą naziemną, kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane: 

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest 

obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer 

paszportu lub karty pobytu; 

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 

a) nazwę, 

b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym 

rejestrze. 

2. Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu umowy w formie 

pisemnej lub elektronicznej. Abonent będący stroną umowy o świadczenie usług 

przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej podaje dane, o których mowa 

w ust. 1, dostawcy usług. Dane mogą być podane również drogą elektroniczną albo w 

inny sposób określony przez dostawcę tych usług. 

3. Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych: 

1) nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych 

z danymi określonymi w ust. 1: 

a) pkt 1, zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego 

osobą fizyczną, 

b) pkt 2, zawartymi we właściwym rejestrze albo 

2) po podaniu przez abonenta danych określonych w ust. 1 i potwierdzeniu ich drogą 

elektroniczną przy wykorzystaniu: 
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a) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym banku krajowego, 

b) danych weryfikowanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

c) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta 

zostały już zweryfikowane w związku z inną umową, 

d) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352). 

4. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dostawca usług może dokonać również 

za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wskaże, w drodze obwieszczenia, systemy 

teleinformatyczne zapewniające wiarygodność i autoryzację ich użytkownika, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d.> 

 

Art. 179. 

1. (uchylony). 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków 

w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci 

telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach 

określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami. 

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, 

zwanych dalej "warunkami dostępu i utrwalania", umożliwiających jednoczesne i 

wzajemnie niezależne: 

a)  uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej "uprawnionymi 

podmiotami", w sposób określony w ust. 4b, dostępu do: 

–  przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez 

użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe, 

–  posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami 

telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5, 

b)  uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną usługą 

telekomunikacyjną i danych, o których mowa w art. 161, 

c)  utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych i danych, 

o których mowa w lit. a i b; 
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2)   utrwalania na rzecz sądu i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w pkt 1 lit. a i b. 

3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i 

utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych, począwszy 

od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku rozpoczęcia 

świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej od dnia jej uruchomienia. 

3b. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, utrwalanie na rzecz sądu 

lub prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

lit. a i b. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia warunki dostępu i utrwalania z zachowaniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12. 

4a. Warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewniane za pomocą interfejsów 

zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez uprawnione 

podmioty z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Umowa może określać współudział 

stron w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku uzgodnień w zakresie 

lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce lokalizacji pozostające w 

obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiające: 

techniczną realizację interfejsu, niezbędną ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów 

odrębnych oraz minimalizację nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego i podmioty uprawnione. 

4b. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania powinno umożliwiać uprawnionym 

podmiotom dostęp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udziału 

pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Za zgodą uprawnionego podmiotu 

warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewnione przy niezbędnym współudziale 

upoważnionych pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego gwarantujących 

prawidłową realizację przedmiotowych czynności w zakresie określonym przez 

uprawniony podmiot. 

4c. Dopuszcza się możliwość wspólnego zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przez 

dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności za pomocą 

tych samych interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych w tym zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy nimi. O 

zawarciu umowy przedsiębiorcy niezwłocznie informują Prezesa UKE. Zawarcie umowy 

nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków 

dostępu i utrwalenia. 

4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów nie 

stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących mikroprzedsiębiorcami 

albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4c. 

5. (uchylony). 

6. Prezes UKE na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony obiektywnymi i 

niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami 
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uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, po uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych 

podmiotów, może w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do wniosku 

dołącza się harmonogram osiągnięcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pełnej 

zdolności do wykonywania obowiązku. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego rozpoczynającego 

działalność telekomunikacyjną lub rozpoczynającego świadczenie nowej usługi 

telekomunikacyjnej. 

6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku zapewnienia 

warunków dostępu i utrwalania, w zakresie posiadanych możliwości technicznych, 

organizacyjnych i finansowych. 

7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 

3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za wykonywanie 

obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE: 

1)   jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do reprezentowania tego 

przedsiębiorcy w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i 

utrwalania; 

2)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu wykonywał 

obowiązki, o których mowa w ust. 3; 

3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał warunki 

dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów. 

8a. W przypadku zmiany danych podmiotów, o których mowa w ust. 8, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny jest obowiązany poinformować Prezesa UKE o tych zmianach. 

9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, 

użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy 

zawarciu umowy. 

<9a. Prezes UKE udostępnia uprawnionym podmiotom informacje o przeniesionych 

numerach zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 71 ust. 4, na zasadach i w 

trybie określonych w przepisach odrębnych. Przepis ust. 4b stosuje się 

odpowiednio.> 

10. Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 i 8a, 

Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
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Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także ministrowi, którego zakres zadań 

obejmuje koordynowanie działalności służb specjalnych - jeżeli został powołany. 

11. (uchylony). 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania i sposób zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w 

ust. 3 i art. 180d, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu 

postępowania karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak najniższych 

nakładach; 

2)   rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków 

dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 3 i art. 180d, kierując się zakresem i 

rodzajem świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci 

telekomunikacyjnych przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 
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tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

<8b) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 

i …);> 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne 

w toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 
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11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010. 

11)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. poz. 1348), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Do zadań SKW należy: 

1)   rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników 

SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw: 

a)  przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale 

XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.), a także innych ustawach i umowach międzynarodowych, 

b)  przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oraz takich czynów skierowanych przeciwko 

państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 

c)  określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

d)  określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli 

mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych 

jednostek organizacyjnych MON, 

e)  przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub 

zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich 

czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 

f)  określonych 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), 

[g)  związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, 

godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek 

organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność;] 

<g) innych niż określone w lit. a–f, godzących w bezpieczeństwo potencjału 

obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także 

państw, które zapewniają wzajemność;> 
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2)   współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do 

ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1; 

<2a) rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz przestępstw 

o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego 

państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON;> 

3)   realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w przepisach ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 

4)   uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym 

organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa 

lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, w zakresie 

określonym w pkt 1, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych 

zagrożeń; 

5)   prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu 

ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy; 

6)   uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 

7)   ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych 

MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa; 

8)   ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ 

RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, 

technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i 

inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt 1; 

9)   podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także 

umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. 

2. Zadania SKW obejmują również rozpoznawanie oraz wykrywanie przestępstw, o których 

mowa w ust. 1, popełnionych we współdziałaniu z żołnierzami pełniącymi czynną służbę 

wojskową, funkcjonariuszami SKW i SWW lub pracownikami SZ RP i innych jednostek 

organizacyjnych MON. 

3. Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 i 2. 

 

Art. 6. 

1. Do zadań SWW należy: 

1)   uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym 

organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla: 

a)  bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP, 

c)  warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa; 

2)   rozpoznawanie i przeciwdziałanie: 

a)  militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
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b)  zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem; 

3)   rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami 

wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią 

masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków 

jej przenoszenia; 

<3a) rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym wymierzonym przeciwko personelowi i mieniu SZ RP poza 

granicami państwa oraz zwalczanie skutków takich zdarzeń;> 

4)   rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów 

i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność 

bojową SZ RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych 

zagrożeń; 

5)   prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu 

kryptoanalizy i kryptografii; 

6)   współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą; 

7)   uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 

8)   podejmowanie innych działań przewidzianych dla SWW w odrębnych ustawach, a 

także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, są realizowane poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Działalność SWW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona 

wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa, a realizacja czynności, o 

których mowa w art. 29, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 dopuszczalna jest 

wyłącznie za pośrednictwem SKW albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

odpowiednio do ich kompetencji. 

 

Art. 10. 

1. SKW i SWW przy realizacji swoich zadań współdziałają: 

1)   ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi 

Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych; 

2)   odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych; 

3)   odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych; 

4)   odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu 

do spraw zagranicznych; 

5)   innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. 
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<1a. W celu realizacji współdziałania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej realizacji zadań SWW poza granicami 

państwa, w SWW mogą być tworzone zespoły zadaniowe składające się z 

funkcjonariuszy SWW, żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska 

służbowe w SWW oraz żołnierzy pełniących służbę w oddziałach lub pododdziałach 

SZ RP. 

1b. Żołnierze pełniący służbę w oddziałach lub pododdziałach SZ RP, wchodzący w 

skład zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1a, wykonują polecenia i 

rozkazy według procedur obowiązujących w SWW. Żołnierzom tym przysługują 

uprawnienia, o których mowa w art. 26, art. 28 i art. 30.> 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, 

zakres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i 

innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą 

Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i 

jednostek wojskowych. 

<2a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego 

ogłoszeniu, sposób i tryb tworzenia zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1a, 

oraz wyznaczania żołnierzy pełniących służbę w oddziałach lub pododdziałach SZ RP 

do składu takich zespołów.> 

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw zagranicznych określą, w drodze 

zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, formy i tryb współdziałania SKW i SWW z 

organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i instytucji. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formy i tryb współdziałania 

SKW i SWW z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, z odpowiednimi organami i jednostkami 

organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a 

także z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i 

instytucji. 

 

<Art. 27a. 

1. Jeżeli informacje lub materiały uzyskane przez SKW podczas realizacji zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1: 

1) wskazują na popełnienie przestępstwa szpiegostwa albo 

2) uprawdopodobniają działalność zmierzającą do popełnienia przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym 

– Szef SKW może, w przypadku gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa 

państwa, odstąpić od obowiązku zawiadomienia właściwego prokuratora 

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa oraz osobie, która 

według uzyskanych przez SKW informacji lub materiałów może być jego sprawcą. 
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2. Szef SKW może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy 

sprawca przestępstwa szpiegostwa albo podejrzewany o przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym świadomie i dobrowolnie: 

1) ujawnił wszelkie okoliczności popełnionego czynu lub prowadzonej działalności; 

2) zobowiązał się do podjęcia tajnej współpracy z SKW. 

3. Szef SKW może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu 

opinii Prokuratora Generalnego oraz Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, 

jeżeli został powołany. 

4. Odstąpienie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotyczy funkcjonariuszy 

publicznych wykonujących czynności w postępowaniu określonym w niniejszym 

artykule. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy sprawca przestępstwa szpiegostwa 

lub podejrzewany o przestępstwa o charakterze terrorystycznym: 

1) popełnił umyślne przestępstwo przeciwko życiu albo inne przestępstwo umyślne, 

którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, albo 

2) współdziałał w popełnieniu takiego przestępstwa lub usiłował je popełnić, albo 

3) nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, o którym mowa w pkt 1. 

6. W przypadku gdy sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany 

o przestępstwa o charakterze terrorystycznym mimo podjęcia tajnej współpracy 

z SKW prowadzi nadal działalność na szkodę SZ RP lub obronności Rzeczypospolitej 

Polskiej niezgodnie z warunkami tej współpracy albo popełnił jedno z przestępstw, 

o których mowa w ust. 5, lub współdziałał w popełnieniu takiego przestępstwa, albo 

nakłaniał do jego popełnienia, Szef SKW powiadamia o tym właściwego prokuratora. 

7. Szef SKW powiadamia właściwego prokuratora także w przypadku, gdy zostanie 

ujawnione, że sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym, który podjął tajną współpracę z SKW, świadomie nie 

ujawnił wszelkich okoliczności czynu lub działalności, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby, o której mowa w ust. 1, lub osób 

przez nią wskazanych Szef SKW stosuje wobec tej osoby lub osób przez nią 

wskazanych odpowiednie do zagrożenia środki ochronne, a także zapewnia niezbędne 

środki pomocy, w tym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także pomoc 

finansową. Przepisy art. 39 ust. 3 i art. 40 stosuje się odpowiednio. 

9. Szef SKW cofa ochronę lub pomoc w przypadku: 

1) umyślnego naruszania przez osobę objętą ochroną lub pomocą, o których mowa 

w ust. 8, zasad albo zaleceń w zakresie tej ochrony lub pomocy; 

2) zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 5–7. 

10. W razie cofnięcia ochrony lub pomocy w przypadkach, o których mowa w ust. 9, 

sprawca przestępstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym jest obowiązany do zwrotu Szefowi SKW równowartości świadczeń 

otrzymanych w ramach pomocy, a także do zwrotu dokumentów określonych w art. 

39 ust. 3, jeżeli zostały mu wydane. Przepis stosuje się odpowiednio do osób 

chronionych, o których mowa w ust. 8.> 
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Art. 30. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 6, 8, 9, 12 i 13 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SKW może 

użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 11, 

pkt 12 lit. a i d, pkt 13 i 18 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 4 lit. c tiret trzecie 

oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SKW może użyć broni palnej lub 

ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2 i pkt 4 lit. c tiret 

trzecie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SKW może użyć 

broni palnej lub ją wykorzystać.> 

 

Art. 30a. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 5, 6, 8-10, 12 i 13 ustawy z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SWW 

może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 

2 lit. a i b, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a, pkt 13 i 18 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 

pkt 1 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, funkcjonariusz SWW może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w 

art. 47 pkt 1, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz SWW może użyć broni palnej lub ją 

wykorzystać.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY 

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 740) 

 

Art. 3. 

Funkcjonariuszem SKW albo SWW może być osoba: 

[1)   posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;] 

<1) posiadająca obywatelstwo polskie;> 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 
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4)   dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 

5)   posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz 

zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. 

 

Art. 19. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

[5)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa.] 

<5) utraty obywatelstwa polskiego.> 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 4; 

3)   nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu 

tymczasowego aresztowania; 

4)   objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w 

organach samorządu terytorialnego; 

5)   nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach 

odrębnych; 

6)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 

7)   likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji połączonej 

ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza odpowiednio 

do innej jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub na niższe stanowisko służbowe 

nie jest możliwe; 

7a)  upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby; 

8)  dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w 

art. 18 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji 

lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza; 

<9) nabycia obywatelstwa innego państwa.> 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 
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4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6 

miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.) 

 

Art. 15. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz CBA może użyć 

środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5, 7, 11, pkt 12 

lit. a i d, pkt 13, 18 i 20 tej ustawy, oraz środków przeznaczonych do pokonywania 

zamknięć budowlanych i innych przeszkód, z wyłączeniem materiałów wybuchowych, lub 

wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, 3 i 4 lit. a, b i lit. c tiret 

drugie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz CBA może użyć broni 

palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2, 3 i 4 lit. a, b i lit. c 

tiret drugie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz CBA może użyć 

broni palnej lub ją wykorzystać.> 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 

Art. 30. 

1. CBA zapewnia ochronę własnych urządzeń oraz obszarów i obiektów, a także 

przebywających w nich osób, przez wewnętrzną służbę ochrony. 

2. Funkcjonariusze CBA wykonujący zadania w zakresie ochrony, w granicach chronionych 

obszarów i obiektów, mają prawo do: 

1)   ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz 

legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo 

stwierdzenia zakłócania porządku; 

2a)  użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej; 



- 83 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania 

tych osób Policji[.] <;> 

<4) zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli lotu bezzałogowego statku 

powietrznego, w tym modelu latającego.> 

2a. Do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2a, stosuje się przepisy art. 15. 

<2b. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2a, 3 i 4, mogą być wykonywane również w 

miejscu bezpośrednio sąsiadującym z chronionymi urządzeniami, obszarami lub 

obiektami, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa lub 

bezpieczeństwa przebywających w nich osób.> 

3. Szef CBA może powierzyć wykonywanie ochrony, o której mowa w ust. 1, specjalistycznej 

uzbrojonej formacji ochronnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. O WJEŹDZIE NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE ORAZ WYJEŹDZIE Z TEGO 

TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I 

CZŁONKÓW ICH RODZIN (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274) 

 

Art. 73. 

[1. Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE 

wydaje, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta Głównego Policji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce 

pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE lub miejsce 

ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o 

wydalenie.] 

<1. Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE 

wydaje, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej albo Komendanta Głównego Policji, wojewoda właściwy ze względu na 

miejsce pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE lub 

miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem 

o wydalenie.> 

2. Decyzję o wydaleniu organy mogą przekazywać między sobą za pośrednictwem urządzeń 

umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i doręczać tę decyzję obywatelowi UE lub 
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członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE w formie uzyskanej w wyniku takiego 

przekazu. 

3. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu w dokumencie podróży obywatela 

UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz niezwłocznie informuje o tym 

organ, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. 

4. W przypadku doręczenia decyzji o wydaleniu w formie, o której mowa w ust. 2, organ 

Straży Granicznej, który wykonuje tę decyzję, odnotowuje fakt jej wydania w dokumencie 

podróży cudzoziemca. 

 

<Art. 73c. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego 

Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzję o wydaleniu z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem 

UE, co do których istnieje obawa, że mogą prowadzić działalność terrorystyczną lub 

szpiegowską, albo podejrzewanych o popełnienie jednego z tych przestępstw. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu, przymusowemu 

wykonaniu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 

MEDYCZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

 

Art. 11. 

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań zawodowych, w 

szczególności na: 

1)   udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych 

udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza; 

2)   zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań 

zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

3)   transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4)   udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

5)   edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

2. Ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z 

należytą starannością. 

3. Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1)   w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); 
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2)   w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 

7); 

3)   w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 

Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.); 

4)   w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122-124 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 

1505); 

5)   w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, o której mowa w art. 116 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 

611, z późn. zm.); 

6)   w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami 

leczniczymi; 

<6a) w realizujących działania antyterrorystyczne jednostkach podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych niebędących podmiotami leczniczymi;> 

7)   w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

późn. zm.), włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zakresie 

ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia; 

8)   na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1393, z późn. zm.); 

9)   w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia 

medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

10)  w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 

11)  w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42
3 

ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1286); 

12)  na stanowisku dyspozytora medycznego. 

4. Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: 

1)   nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; 

2)   organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; 

3)   prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa 

medycznego; 
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4)   kierowanie i zarządzanie: 

a)  ratownikami medycznymi, 

b)  dyspozytorami medycznymi; 

5)   zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego. 

5. Ratownik medyczny ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od 

lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 

proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, 

zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w 

zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. 

6. Ratownik medyczny, w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 

czynności ratunkowe, wykonuje zlecenia określone w dokumentacji medycznej. 

7. Ratownik medyczny dokumentuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2-10, w karcie indywidualnej ratownika medycznego. 

Karta indywidualna ratownika medycznego zawiera dane, o których mowa w art. 25 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 

2012 r. poz. 159, z późn. zm.). 

8. Do podmiotów, w których ratownik medyczny udziela świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2-10, stosuje się odpowiednio art. 23, art. 24 i art. 26-29 ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

9. Ratownik medyczny jest obowiązany: 

1)   informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

2)   udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej 

przez pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie związanym z 

podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych w podstawowym zespole 

ratownictwa medycznego; 

3)   do zachowania tajemnicy zawodowej. 

10. Ratownik medyczny może, po dokonaniu oceny stanu pacjenta, nie podejmować lub 

odstąpić od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych, 

jeżeli nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia. Ratownik medyczny uzasadnia i odnotowuje w dokumentacji 

medycznej przyczyny niepodjęcia lub odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych 

albo udzielania świadczeń zdrowotnych. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres: 

1)   medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu, 

2)   świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie 
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- kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i 

podyplomowego. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

indywidualnej ratownika medycznego, kierując się zakresem wiedzy i umiejętności 

nabytych przez ratownika medycznego oraz uwzględniając konieczność zapewnienia 

realizacji prawa dostępu do tej karty oraz rzetelnego jej prowadzenia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na 

poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 

wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 

publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków; 

2)   infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład 

powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, 

instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące 

zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także 

instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 

a)  zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 

b)  łączności, 

c)  sieci teleinformatycznych, 

d)  finansowe, 

e)  zaopatrzenia w żywność, 

f)  zaopatrzenia w wodę, 

g)  ochrony zdrowia, 

h)  transportowe, 

i)  ratownicze, 

j)  zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 

k)  produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i 

promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; 

2a)  europejskiej infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć systemy oraz 

wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 

budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli 

oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a 

także instytucji i przedsiębiorców, wyznaczone w systemach, o których mowa w pkt 2 lit. a 

i h, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz transportu 
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drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi oceanicznej, żeglugi 

morskiej bliskiego zasięgu i portów, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co 

najmniej dwa państwa członkowskie; 

3)   ochronie infrastruktury krytycznej - należy przez to rozumieć wszelkie działania 

zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności 

infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom 

oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury 

na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe 

funkcjonowanie; 

4)   planowaniu cywilnym - należy przez to rozumieć: 

a)  całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie 

administracji publicznej do zarządzania kryzysowego, 

b)  planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich 

użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 

realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 

5)   (uchylony); 

6)   powiecie - należy przez to rozumieć również miasto na prawach powiatu; 

7)   cyklu planowania - należy przez to rozumieć okresowe realizowanie etapów: 

analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, 

testowanie i uruchamianie; 

8)   siatce bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zestawienie potencjalnych zagrożeń ze 

wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących; 

9)   mapie zagrożenia - należy przez to rozumieć mapę przedstawiającą obszar geograficzny 

objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń; 

10)  mapie ryzyka - należy przez to rozumieć mapę lub opis przedstawiający potencjalnie 

negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę; 

[11)  zdarzeniu o charakterze terrorystycznym - należy przez to rozumieć sytuację powstałą 

na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, 

mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.] 

<11) zdarzeniu o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, 

o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. poz. ...).> 

 

[Art. 12a. 

1. Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o 

charakterze terrorystycznym są realizowane we współpracy z organami administracji 

rządowej właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 

2. Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub 

urządzeń infrastruktury krytycznej są obowiązani niezwłocznie przekazywać Szefowi 
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będące w ich posiadaniu, informacje dotyczące 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń 

dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, 

ciepłowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 

państwa, a także działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska. 

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku podjęcia informacji o możliwości 

wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, zagrażającego infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu 

w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku, może udzielać zaleceń 

organom i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywać im niezbędne 

informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom. 

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w 

ust. 3, informuje dyrektora Centrum.] 

 

[Art. 23. 

1. W zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 

Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie, 

w drodze zarządzenia, mogą wprowadzić odpowiedni stopień alarmowy. 

2. Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzenia oraz zadania wykonywane w 

ramach poszczególnych stopni alarmowych określa się w wykazie, o którym mowa w art. 7 

ust. 4. 

3. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 

4. Organy wymienione w ust. 1, w drodze zarządzenia, odwołują lub zmieniają stopień 

alarmowy.] 

 

 

 

 

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

późn. zm.) 

Art. 66. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.), funkcjonariusze 

mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 

7, 9, 11, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

2. Na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przysługuje zażalenie do 

prokuratora rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia. 

[3. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 

lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, funkcjonariusze wykonujący czynności związane z realizacją zadań 

określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4-6, pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach 
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organizacyjnych Służby Celnej, lub funkcjonariusze upoważnieni przez Szefa Służby Celnej 

do wykonywania tych zadań mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<3. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 pkt 1, 

pkt 2 lit. a, pkt 3 i 5–7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusze wykonujący czynności związane 

z realizacją zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4–6, pełniący służbę 

w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych Służby Celnej lub funkcjonariusze 

upoważnieni przez Szefa Służby Celnej do wykonywania tych zadań mogą użyć broni 

palnej lub ją wykorzystać.> 

4. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 3, nie mogą użyć broni palnej w bezpośrednim 

pościgu za osobą, wobec której użycie tej broni było dopuszczalne w celu, o którym mowa 

w art. 45 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. 

5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   nabywcy wierzytelności kredytowych kasy; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 
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6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a także 

innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań; 

16)  na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny sprawą o 

przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile 

informacje mają związek z tą sprawą; 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 
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20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

<24a) na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na 

zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 

i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i …);> 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 713) 

 

Art. 19. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8, 9 i 11-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 

r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 

r. poz. 24 i 1199), funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11, pkt 12 lit. a, c i d oraz pkt 14 tej ustawy, 

lub wykorzystać te środki. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b i e, pkt 2, pkt 3 lit. a, pkt 5 oraz w 

art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, funkcjonariusze mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b i e, pkt 2, pkt 3 lit. a, pkt 5 

oraz w art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusze mogą użyć broni palnej lub ją 

wykorzystać.> 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2016 r. poz. 

627) 

 

Art. 106. 

1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która: 

1)   ukończyła 21 lat; 

2)   posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; 

3)   uzyskała orzeczenie: 

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym; 

4)   ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi; 

5)   posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej 

kategorii prawa jazdy. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3. 

[3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.] 
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<3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do 

kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dokumentacja medyczna - dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.); 

[1a)  jednostka wojskowa - jednostkę organizacyjną niebędącą jednostką budżetową, dla 

której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, w której udzielane są 

świadczenia zdrowotne przez lekarza, realizującą zadania także poza granicami 

państwa, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1510);] 

<1a) jednostka wojskowa – jednostkę organizacyjną niebędącą jednostką budżetową, 

dla której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, w której są 

udzielane świadczenia zdrowotne, realizującą zadania także poza granicami 

państwa na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub 

pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1510);> 

2)   osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

3)   pacjent - pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta; 

4)   podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą - podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 

ust. 1 pkt 2, 3 i 7; 

5)   podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 

4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności 

leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5; 
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6)    podmiot tworzący - podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo 

jednostki wojskowej; 

7)   promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności 

zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego 

poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych 

czynników sprzyjających zdrowiu; 

8)   przedsiębiorstwo - zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot 

leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej; 

9)   szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; 

10)  świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

11)  świadczenie szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne 

polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być 

realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także 

świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie 

nieprzekraczającym 24 godzin; 

12)  stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - 

świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z 

zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane 

pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 

świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach; 

13)  uczelnia medyczna - publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię 

prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   kierowniku bez bliższego określenia - rozumie się przez to także zarząd spółki 

kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 

osobę uprawnioną do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

2)   działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez 

bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne; 

3)   pielęgniarce - rozumie się przez to także położną; 

4)   lekarzu - rozumie się przez to także lekarza dentystę. 
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3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o 

statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot 

leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24. 

 

Art. 22. 

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają 

wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków: 

1)   ogólnoprzestrzennych; 

2)   sanitarnych; 

3)   instalacyjnych. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a 

także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

3a. 
(17)

 Wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3 nie stosuje się 

do pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających 

wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

3b. 
(18)

 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwy do spraw 

informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia oraz systemy teleinformatyczne lub 

systemy łączności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego wyłącznie 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, kierując się potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i 

zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, 

kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także 

rodzajem prowadzonej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

4a.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i 

obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami 

wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, 

[2)   standardy postępowania medycznego w podmiotach leczniczych, określonych w pkt 

1] 
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<2) procedury i standardy postępowania medycznego w podmiotach leczniczych 

określonych w pkt 1> 

-  kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób, a także 

rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy 

postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych. 

 

Art. 40. 

[1. Jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, posiadające w swojej strukturze ambulatorium z izbą 

chorych, wykonują działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej lub świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych żołnierzom i personelowi 

cywilnemu, a także żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu, w przypadku ich 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, wykonują działalność leczniczą w zakresie czynności 

ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej i transportu sanitarnego z 

wykorzystaniem pojazdów sanitarnych, statków powietrznych, etatowego i 

tabelarycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, medycznych środków 

materiałowych oraz leków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, na rzecz żołnierzy i personelu cywilnego, a także żołnierzy wojsk obcych i 

ich personelu cywilnego.> 

2. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości lub Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych albo 

poradnię przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą chorych, wykonuje działalność 

leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń lekarza 

dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne udzielanych osobom, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 21 listopada 1967 

r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

144) i funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Więziennej oraz Straży Granicznej. 
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USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I 

BRONI PALNEJ (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199 

 

Art. 47. 

Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z 

następujących działań: 

1)   zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub 

innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów; 

2)   pokonanie przeszkody: 

a)  uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia 

uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia, 

b)  w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę 

pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie 

w celu wydalenia; 

3)   zaalarmowanie lub wezwanie pomocy; 

4)   neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, 

powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego 

lub innej osoby; 

5)   unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu uprawnionego lub innej osoby; 

6)   oddanie strzału ostrzegawczego[.] <;> 

<7) zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego, 

w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 605).> 

 

Art. 48. 

1. Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania: 

1)   identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie jej pełnej nazwy 

lub ustawowego skrótu, a w przypadku uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 20 - okrzykiem: "Ochrona!"; 

2)   wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do: 

a)  natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 

którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej 

osoby, 

b)  zaniechania ucieczki, 

c)  odstąpienia od użycia przemocy. 

2. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: "Stój, bo strzelam!", a jeżeli 

wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. 

[3. Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, w 

szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie 
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groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej 

osoby.] 

<3. Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, 

w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli: 

1) ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub 

zdrowia uprawnionego lub innej osoby lub 

2) jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. ….), a inne środki ze względu na 

okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające.> 

4. Przed rozpoczęciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprzedza osobę pozbawioną 

wolności, w stosunku do której zgodnie z art. 45 pkt 4 lit. b i c możliwe jest użycie broni 

palnej, o możliwości użycia w stosunku do niej broni palnej w przypadku podjęcia przez 

nią próby ucieczki. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) 

 

[Art. 310. 

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje: 

1)   z urzędu, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

2)   na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Służby Celnej, komendanta 

wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant oddziału 

Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na 

siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca.] 

 

<Art. 310. 

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje: 

1) z urzędu – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

2) na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, organu Służby Celnej, komendanta 

wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant 

oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze 
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względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu 

cudzoziemca.> 

 

<Art. 329a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego 

Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu dotyczącą cudzoziemca, co do którego istnieje obawa, że może prowadzić 

działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanego o popełnienie 

jednego z tych przestępstw. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu przymusowemu 

wykonaniu.> 

 

Art. 449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

1)   rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m, a także 

pkt 3 i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   ewidencji zaproszeń; 

3)   wykazu; 

4)   rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz 

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 

5)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 

6)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany; 

7)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

8)    rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013; 

9)   rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11)  rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały 

obywatela Unii Europejskiej; 

12)  rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13)  rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a)  wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b)  udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c)  uznanie za repatrianta; 

14)  ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji i 

członków ich rodzin, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania; 
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15)  centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16)  rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170[.] <;> 

<17) centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1.> 

 

Art. 449a. 

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych tworzy i prowadzi w systemie 

teleinformatycznym centralny rejestr wizowy, obejmujący dane z prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw zagranicznych i konsulów rejestrów, o których mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

[2. Dane przetwarzane w centralnym rejestrze wizowym udostępnia się konsulom oraz 

Szefowi Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań.] 

<2. Dane przetwarzane w centralnym rejestrze wizowym udostępnia się konsulom.> 

 

Art. 450. 

1. [Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:]  

<Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1–12, 16 i 17, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych 

zadań:> 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom; 

2)   Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, 

Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Biuru Ochrony Rządu, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży 

gminnej (miejskiej); 

3)   organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji 

finansowej. 

2. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się: 

1)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - w zakresie niezbędnym 

do realizacji ich zadań publicznych; 

2)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich 

postępowania egzekucyjnego; 

3)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w odniesieniu do danych osób poszukiwanych; 

4)   organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w zakresie prowadzonej egzekucji. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udostępnia się danych w postaci odcisków 

linii papilarnych, pobranych w celu wydania karty pobytu. 
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USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 

ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ WIZYTY JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA 

FRANCISZKA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ŚWIATOWYCH DNI 

MŁODZIEŻY – KRAKÓW 2016 (Dz. U. poz. 393) 

 

Art. 11. 

1. Zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży, zwanego 

dalej "zabezpieczeniem medycznym ŚDM", wykonuje Wojewoda Małopolski. 

2. Zabezpieczenie medyczne ŚDM obejmuje: 

1)   przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego ŚDM, zwanego dalej "planem", 

realizowanego w okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r., 

zawierającego: 

a)  wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz 

charakterystykę potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia, w tym analizę ryzyka 

ich wystąpienia, 

b)  opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób 

uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży, z uwzględnieniem zagrożeń, o 

których mowa w lit. a, przez wskazanie planowanych podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, z którymi będą zawarte umowy, o których mowa w art. 15 

ust. 1, na gotowość do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej 

w ramach: 

–  podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

–  leczenia szpitalnego, w szczególności w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach 

ratunkowych, 

c)  wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych spełniających wymagania 

określone w art. 37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) oraz liczby lotniczych 

zespołów poszukiwawczo-ratowniczych, o których mowa w art. 140b ust. 1 ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 

768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893), 

d)  wykaz zespołów wyjazdowych z lekarzem i zespołów wyjazdowych bez lekarza, 

patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej oraz 

namiotów szpitalnych, zwanych dalej "jednostkami zabezpieczenia medycznego 

ŚDM", ze wskazaniem ich liczby, lokalizacji i obszaru działania, przy 

uwzględnieniu zagrożeń, o których mowa w lit. a, 

e)  wykaz minimalnego wyposażenia jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM, z 

wyłączeniem zespołów wyjazdowych z lekarzem i zespołów wyjazdowych bez 

lekarza, 

f)  opis sposobu działania, zakresu udzielanej pomocy medycznej i zadań realizatorów 

zabezpieczenia medycznego ŚDM, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, 



- 103 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

g)  opis sposobu współpracy jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM oraz 

lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych i lotniczych zespołów 

ratunkowych z innymi służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo publiczne, 

h)  graficzne odwzorowanie głównych i zapasowych dróg ewakuacji medycznej ze 

stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych do wyznaczonych 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 1, 

i)  wykaz podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz ich dane teleadresowe, 

j)  wykaz wszystkich możliwych relacji łączności między jednostkami zabezpieczenia 

medycznego ŚDM, zespołami lotniczymi, o których mowa w lit. c, oraz 

realizatorami zabezpieczenia medycznego ŚDM, o których mowa w art. 15 ust. 1, 

k)  szczegółowy zakres obowiązków koordynatora zabezpieczenia medycznego ŚDM - 

w przypadku jego powołania[;] <,> 

<l) zakres zadań realizowanych w ramach wsparcia zabezpieczenia medycznego 

ŚDM udzielanego przez Ministra Obrony Narodowej;> 

2)   powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego ŚDM w celu zapewnienia koordynacji 

działań jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM wraz z określeniem składu, 

lokalizacji, zadań i wyposażenia sztabu oraz harmonogramu jego działania; 

3)   inne niż określone w pkt 1 i 2 zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM, 

niemożliwe do przewidzenia podczas przygotowania planu. 

3. Wojewoda Małopolski przekazuje plan, do wiadomości, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu. 

 

Art. 13. 

1. Zespoły wyjazdowe: 

1)   z lekarzem - odpowiadają wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego 

specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

2)   bez lekarza - odpowiadają wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego 

podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Lotnicze zespoły ratunkowe, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, oraz zespoły 

wyjazdowe, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, nie mogą być jednocześnie 

jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

3. Patrol pieszy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, składa się co najmniej z dwóch 

osób, z których co najmniej jedna to: 

1)   pielęgniarka lub 

2)   ratownik medyczny, lub 

3)   ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwany dalej "ratownikiem". 
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4. Patrol ruchomy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, składa się z jednej osoby, 

posiadającej co najmniej uprawnienia ratownika, wyposażonej w czterokołowiec w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). 

5. W stałym punkcie pomocy medycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, pomocy 

medycznej udzielają co najmniej dwie osoby będące: 

1)   lekarzem lub 

2)   ratownikiem medycznym, lub 

3)   pielęgniarką, lub 

4)   ratownikiem. 

6. W namiocie szpitalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, pomocy medycznej 

udziela co najmniej jeden lekarz oraz co najmniej pięć osób będących: 

1)   lekarzem lub 

2)   ratownikiem medycznym, lub 

3)   pielęgniarką. 

7. Osoby udzielające pomocy medycznej w ramach zespołu wyjazdowego, patrolu pieszego i 

patrolu ruchomego mogą udzielać tej pomocy na całym obszarze objętym zabezpieczeniem 

medycznym ŚDM. 

8. Zespoły wyjazdowe, lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze, patrole ruchome, stałe 

punkty pomocy medycznej i namioty szpitalne są wyposażone w środki łączności 

bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami 

wykonującymi zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

[9. Osoby z jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyznaczone do udzielania 

pomocy medycznej w ramach zabezpieczenia medycznego ŚDM oraz podmioty, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, podległe Ministrowi Obrony Narodowej mogą także udzielać 

tej pomocy osobom innym niż wymienione w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).] 

<9. Osoby z jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyznaczone do 

wsparcia zabezpieczenia medycznego ŚDM mogą udzielać pomocy medycznej także 

osobom innym niż wymienione w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Realizacja zadań 

odbywa się na podstawie planu i nie wymaga zawarcia umowy, o której mowa w art. 

15 ust. 1.> 

<10. Osobom, o których mowa w ust. 9, Minister Obrony Narodowej zapewni 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem czynności 

realizowanych w ramach pomocy medycznej, o których mowa w ust. 11, albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń. 

11. Realizacja zadań zabezpieczenia medycznego ŚDM w zakresie czynności 

ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej i transportu sanitarnego przez osoby, o 

których mowa w ust. 9, będzie się odbywać z wykorzystaniem pojazdów sanitarnych, 

statków powietrznych, etatowego i tabelarycznego sprzętu i wyposażenia 



- 105 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

medycznego, medycznych środków materiałowych oraz leków będących na 

wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

[Art. 14. 

Pomoc medyczna udzielana: 

1)   w namiocie szpitalnym - jest dokumentowana w krótkiej historii choroby, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z 

późn. zm.), z wyłączeniem obowiązku wpisania w tym dokumencie numeru księgi głównej; 

2)   przez zespół wyjazdowy z lekarzem i zespół wyjazdowy bez lekarza, lotniczy zespół 

ratunkowy, patrol pieszy lub patrol ruchomy, lub w stałym punkcie pomocy medycznej - 

jest dokumentowana w karcie ewakuacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.] 

 

<Art. 14. 

Pomoc medyczna udzielana w namiocie szpitalnym przez zespół wyjazdowy z lekarzem i 

zespół wyjazdowy bez lekarza, lotniczy zespół ratunkowy, patrol pieszy lub patrol 

ruchomy lub w stałym punkcie pomocy medycznej jest dokumentowana w karcie 

informacyjnej KPP/MCR. Wzór karty informacyjnej KPP/MCR jest określony w 

załączniku do ustawy.> 

 

Art. 29. 

1. Instalowanie przez operatorów telekomunikacyjnych, w związku z organizacją Światowych 

Dni Młodzieży, na terenie miasta Krakowa i na terenach, na których mają być realizowane 

wydarzenia z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, tymczasowych instalacji 

radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi niezwiązanych 

trwale z gruntem, w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym 

instalowanie ich na obiektach budowlanych, nie wymaga pozwolenia na budowę, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, lub zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy. 

2. Przystąpienie do eksploatacji instalacji, o których mowa w ust. 1, jest możliwe po 

doręczeniu właściwemu organowi ochrony środowiska zgłoszenia, o którym mowa w art. 

152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa w art. 122a ust. 1 tej 

ustawy, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

poziomów dopuszczalnych. 

<2a. Organizator jest obowiązany zapewnić, na potrzeby eksploatacji instalacji, 

o których mowa w ust. 1, nieodpłatny dostęp do przyłączy energetycznych 

i światłowodowych.> 

3. Operator telekomunikacyjny obowiązany jest do usunięcia instalacji, o której mowa w ust. 

1, w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. 
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<Załącznik do ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016 r.  

(poz. …) 

> 
 


