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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 71) 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 19. 

1. [Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:] 

<Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 

Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i 

utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych 

przestępstw:> 

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

2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 

164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 

211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 

§ 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 280-282, art. 285 

§ 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 

4 Kodeksu karnego, 

2a) określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), 

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 

wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych 

przepisów, 

3a) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 

albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, 

obejmują udział małoletniego, 

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 
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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. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 

1411, z późn. zm.), 

[8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,] 

<8) 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 okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta 

Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu 

na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

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

4. (uchylony) 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

[6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1) kontrolowaniu treści korespondencji; 

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<6. 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; 
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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.> 

<6a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

polegające na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa 

w art. 15 ust. 1 pkt 4a. 

6b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 6a, nie wymaga zgody sądu.> 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

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

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

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

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

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 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 tej kontroli. 

[9. 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 Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.] 

<9. 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 Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie okresów, o których 

mowa w ust. 8, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej 

na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 

miesięcy.> 
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<9a. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

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

3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.> 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

[12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej.] 

<12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny 

koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie 

przez Policję kontroli operacyjnej.> 

<12a. 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 Policję kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

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

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

14. Organ Policji, 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. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 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. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 
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15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego 

przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 3, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora. 

<15f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

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

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

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 Policji, Komendant CBŚP albo 

komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f 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. 3, wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 15f 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. 

15h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których 

mowa w ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a 

okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 
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niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu 

karnym jest niedopuszczalne. 

15i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, prokuratorowi 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

15j. Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu 

karnym jest niedopuszczalne. Organ Policji niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów.> 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

<16a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

kontroli operacyjnej. 

16b. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr centralny wniosków i zarządzeń 

dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy Policji w zakresie 

przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 

16c. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie 

kontroli operacyjnej można odrębnie rejestrować dane zawarte w dokumentacji z 

kontroli operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy 

Policji rejestrów, o których mowa w ust. 16a. 

16d. Rejestry, o których mowa w ust. 16a–16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej 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 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony) 

19. (uchylony) 

[20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 

8 i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego 

postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

karnego.] 

<20. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) ust. 1, 3, 8 i 9 – przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o 

wydanie tego postanowienia; 

2) ust. 3 i 15c – przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w 

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.> 

21. 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. 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

[Art. 20c. 

1.  W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane dane, o 

których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", 

oraz może je przetwarzać. 

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane 

telekomunikacyjne: 

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich 

upoważnionej; 

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa 

w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 

przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym 

podmiotem. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. Udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 
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a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych; 

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

organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które zawierają 

informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Policja przekazuje właściwemu 

miejscowo i rzeczowo prokuratorowi. 

7. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

8. (uchylony)] 

 

<Art. 20c. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo w celu ratowania życia lub 

zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, 

Policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu 

telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi 

świadczonej drogą elektroniczną, określone w: 

1)  art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi 

telekomunikacyjnymi”, 

2)  art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

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

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego 

Policji, Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby 

przez nich upoważnionej; 

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o 

których mowa w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których 

mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 
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przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym 

Policji a tym podmiotem. 

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

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, 

w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie 

nieuprawnionej dostęp do danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP i komendant wojewódzki Policji 

prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierające informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną Policji i funkcjonariusza Policji uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, 

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator 

podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego, 

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 20ca. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Policji, 

któremu udostępniono te dane. 

2. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje, z zachowaniem przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, sądowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 1, w 

okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, albo informacje o 

pozyskaniu danych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź 

wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd okręgowy może zapoznać się 

z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych lub internetowych. 
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4. Sąd okręgowy informuje organ Policji o wyniku kontroli w terminie 30 dni od jej 

zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie 

art. 20cb ust. 1. 

Art. 20cb. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo w celu ratowania życia lub 

zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, 

Policja może uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 20c ust. 2–7 

stosuje się.> 

 

[Art. 20d. 

1. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione Policji i przez 

nią przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw oraz ich 

sprawców. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 

1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji; 

2) żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

3. Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na podstawie ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) są obowiązane do udostępniania 

danych, określonych w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku organu Policji.] 

 

Art. 20da. 

[1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może mieć: 

1) udostępniane dane, o których mowa w art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20c ust. 2, 2a, 5 i 6 stosuje 

się; 
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2) ujawniane dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące 

faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług oraz może je przetwarzać; 

przepisy art. 20d ust. 2 i 3 stosuje się.] 

<1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może uzyskiwać dane 

telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe oraz może je przetwarzać bez wiedzy i 

zgody osoby, której dotyczą; przepisy art. 20c ust. 2–7 stosuje się.> 

2. Materiały uzyskane w wyniku czynności określonych w ust. 1, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla poszukiwania osób zaginionych, podlegają 

niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

 

Art. 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)   pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub przemieszczaniem 

przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających 

obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w 

przepisach o broni, amunicji oraz o materiałach wybuchowych, a także o 

przeciwdziałaniu narkomanii,] 

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

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

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

art. 44 i art. 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

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

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

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, późn. zm.), jeżeli przestępstwa 
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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,] 

<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. 

5. (uchylony). 
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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 jest prowadzona niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<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 szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo 
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ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży Granicznej, 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 wydać 

postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas oznaczony również po 

upływie okresów, o których mowa w ust. 9.] 

<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.> 

<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.> 

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. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 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.> 
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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. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora. 

<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 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. 
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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. 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 

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. 
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[19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 

9 i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie 

tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

karnego.] 

<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. 10b. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Straż Graniczna może mieć udostępniane 

dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827), zwane dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi", w trybie: 

1)   pisemnego wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta 

oddziału Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnionej, 

2)   ustnego żądania funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których 

mowa w pkt 1, 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1 

- oraz może przetwarzać te dane. 

1. (utracił moc). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a tym 

podmiotem. 

3. Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane 

telekomunikacyjne, funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku właściwego organu Straży 

Granicznej lub funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Udostępnienie Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych może nastąpić przy pomocy 

sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 
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1)   wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a)  możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych; 

2)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez jednostki 

organizacyjne Straży Granicznej zadań albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które zawierają 

informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Straż Graniczna przekazuje 

właściwemu prokuratorowi. 

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.] 

 

<Art. 10b. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Straż Graniczna może uzyskiwać 

dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki 

pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi 

telekomunikacyjnymi”, 

2)  art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

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

1) funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego 

Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej albo osoby 

przez nich upoważnionej; 

2) na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, 

o których mowa w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których mowa 

w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 
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przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym 

Straży Granicznej a tym podmiotem. 

4. Udostępnienie Straży Granicznej danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, 

w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie 

nieuprawnionej dostęp do danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne Straży Granicznej albo prowadzonych przez nie 

czynności. 

5. Komendant Główny Straży Granicznej i komendant oddziału Straży Granicznej 

prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierające informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną Straży Granicznej i funkcjonariusza uzyskującego te dane, ich 

rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się 

w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, 

Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej 

przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator 

podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego, 

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 10ba. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Straż Graniczną danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych lub internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby 

składającego wniosek organu Straży Granicznej. 

2. Organ Straży Granicznej, który wystąpił z wnioskiem, przekazuje, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych, sądowi okręgowemu, o którym mowa 

w ust. 1, w okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2)  kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd okręgowy może zapoznać się 

z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Straży Granicznej danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych. 
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4. Sąd okręgowy informuje organ Straży Granicznej o wyniku kontroli w terminie 30 

dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

10bb ust. 1. 

Art. 10bb. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Straż Graniczna może uzyskiwać 

dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 10b ust. 2–7 

stosuje się.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z 

późn. zm.) 

 

Art. 36b. 

[1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b, oraz naruszeń przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

12, wywiad skarbowy może mieć udostępniane dane: 

1)   o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 817 i 1198), zwane dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi", 

2)   identyfikujące podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczące faktu, 

okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług 

- oraz może je przetwarzać.] 

<1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy może 

uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, 

przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 
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1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, 

2) art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.> 

2. [Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi 

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

<Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 

1:> 

1)   na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

2)   na pisemny wniosek pracownika wywiadu skarbowego posiadającego pisemne 

upoważnienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do występowania w jego 

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

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pracownikowi wywiadu skarbowego 

posiadającemu pisemne upoważnienie, o którym mowa w pkt 2. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a tym 

podmiotem.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których 

mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taką 

przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Kontroli 

Skarbowej a tym podmiotem.> 

[4. Podmiot występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, informację o wystąpieniu z 

wnioskiem przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w każdej chwili może 

zażądać od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej informacji o przyczynach 

uzasadniających wystąpienie z wnioskiem, a także o sposobie wykorzystania danych 

uzyskanych od podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora 

świadczącego usługi pocztowe. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nakazuje niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie danych uzyskanych od podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe, w przypadku gdy uzna 

wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za nieuzasadnione.] 
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6. [Udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych telekomunikacyjnych może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia:] 

<Udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1, może 

nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia:> 

1)   możliwość ustalenia pracownika wywiadu skarbowego uzyskującego dane, ich rodzaju 

oraz czasu, w którym zostały uzyskane; 

2)   zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych. 

[7. Udostępnianie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1, następuje na 

koszt podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną i operatora świadczącego 

usługi pocztowe.] 

<7. Udostępnianie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1, następuje 

na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub 

usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną.> 

<8. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzi rejestr wystąpień o uzyskanie 

danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierający informacje 

identyfikujące jednostkę organizacyjną wywiadu skarbowego i pracownika wywiadu 

skarbowego uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w którym 

zostały uzyskane. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

 

<Art. 36ba. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez wywiad skarbowy danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych lub internetowych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej 

„Sądem”. 

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Sądowi, w okresach 

półrocznych, sprawozdanie obejmujące: 

1)  liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2)  kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono 

o dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd może zapoznać się z materiałami 

uzasadniającymi udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych. 

4. Sąd informuje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o wyniku kontroli w 

terminie 30 dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

36bb ust. 1. 
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Art. 36bb. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy może 

uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 36b ust. 2, 3, 

6 i 7 oraz art. 36d ust. 1 stosuje się.> 

 

Art. 36c. 

1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad 

skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów 

przestępstw: 

1)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

1a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

2)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli 

wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

3)   przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu 

zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4)   przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją 

publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością, 

[5)   ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych] 

<5) ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej > 

[- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy w 

Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli 
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Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.] 

<– jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd, na 

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia 

dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie 

zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie 

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

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje 

niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku 

jej stosowania. 

3. (uchylony) 

[4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<4. 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.> 

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w ust. 1, powinien 

zawierać w szczególności: 

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 
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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 zakres kontroli operacyjnej. 

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

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie 

ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 7. 

[7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na 

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu 

kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w 

ust. 6.] 

<7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, 

na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie 

okresów, o których mowa w ust. 6, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu 

kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może 

przekraczać 12 miesięcy.> 

<7a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może upoważnić kierownika komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 36d ust. 4 pkt 1, do składania wniosków, o 

których mowa w ust. 1, 6 i 7 lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 2.> 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 5. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 2, 6 lub 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu, jednoosobowo, 

przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem 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 Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz 

przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. 

[10. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych oraz operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do 

zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających 

prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.] 
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<10. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny 

koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie 

przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.> 

<10a. 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 wywiad skarbowy 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

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

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

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach 

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

kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały. 

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

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza 

uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

<13a. Sąd, Prokurator Generalny i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzą 

odpowiednio rejestry postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków 

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

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

[14. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, przysługuje zażalenie 

Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania karnego.] 

<14. Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1) ust. 1, 2, 6 i 7 – przysługuje zażalenie Generalnemu Inspektorowi Kontroli 

Skarbowej; 

2) ust. 2 i art. 36d ust. 1c – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.> 

15. (uchylony) 

16. (uchylony) 

17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności określa, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz 

wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów. 

 

Art. 36d. 

1. [Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego, w tym 

materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego 
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nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 

przestępstwa, które:] 

<Uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego dane, o których 

mowa w art. 36b ust. 1, oraz materiały, w tym materiały zgromadzone podczas 

stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, 

przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, które:> 

1)   zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego, są 

przekazywane właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej, w razie potrzeby 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolnego; 

2)   zawierają dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania 

w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. 

1a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot, albo w postępowaniu kontrolnym 

prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną. 

1b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania materiałów 

przekazanych na podstawie art. 36d ust. 1 pkt 2. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

1c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe orzeka postanowieniem Sąd, na wniosek 

Prokuratora Generalnego. 

1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Prokurator Generalny kieruje do Sądu nie później niż 

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej 

kontroli. 

1e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 1c, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku przez Prokuratora Generalnego. 

<1f. W przypadku, gdy materiały uzyskane w toku kontroli operacyjnej: 

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

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 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 
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Kodeksu postępowania karnego, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

po otrzymaniu materiałów, kieruje je do Sądu, wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 1f pkt 2; 

2)  dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe 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. 

1h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których mowa w ust. 1g 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 w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne. 

1i. Na postanowienie Sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o 

których mowa w ust. 1g pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu przysługuje zażalenie. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.> 

2. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas 

stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, 

przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, stosuje 

się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

[3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 36b 

ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierające dowodów pozwalających na 

wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo 

niemające znaczenia dla postępowania kontrolnego, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.] 

<3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 

36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierające dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, a także materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej, o których 

mowa w ust. 1h, których zniszczenie zarządził Sąd, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

4. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 3, zarządza: 

1)   kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wywiadu skarbowego - w 
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odniesieniu do materiałów uzyskanych w wyniku czynności podjętych na podstawie 

art. 36aa ust. 1 i art. 36b ust. 1; 

2)   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w odniesieniu do materiałów uzyskanych w 

wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 i art. 36ca ust. 1. 

[5. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa 

w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 oraz art. 36ca ust. 1, Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego.] 

<5. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 i art. 

36ca ust. 1, a także materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, o których 

mowa w ust. 1h, których zniszczenie zarządził Sąd, Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1198 i 1890) 

<Art. 6a. 

Prezesi wojskowych sądów okręgowych właściwych dla siedziby organu wnioskującego 

o udostępnienie danych przekazują corocznie Ministrowi Sprawiedliwości informację na 

temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, z 

podziałem na liczbę i rodzaj udostępnianych danych, oraz wyników przeprowadzonych 

kontroli, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku nią objętym, celem 

realizacji zadania, o którym mowa w art. 175b § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.).> 

  

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 133, z późn. zm.) 

 

Art. 16. 

§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały: 

1)   cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów 

karalnych nieletnich; 

2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych. 

§ 2. (uchylony) 
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§ 3. (uchylony) 

§ 4. (uchylony) 

§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział: 

1)   pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

2)   gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw[.]<,> 

<3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do 

spraw związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Straż Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę 

Celną i wywiad skarbowy.> 

§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego 

należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do 

właściwości sądu okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych 

spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu 

na obszarze tej samej apelacji, w trybie określonym w art. 20. 

§ 5. W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako wydziały: 

1)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji 

energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i 

konsumentów); 

2)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi 

na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych 

znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd 

wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego 

rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

DZIAŁ IVA 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 

<Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych> 

 

<Art. 175b. 

§ 1. Prezesi sądów okręgowych właściwych dla siedziby organu wnioskującego o 

udostępnienie danych przekazują corocznie Ministrowi Sprawiedliwości informację 

na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, z 

podziałem na liczbę przypadków udostępnienia danych dla danego rodzaju danych, 
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oraz wyników przeprowadzonych kontroli, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku nią objętym. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi zagregowaną 

informację na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli, w terminie do dnia 30 

czerwca roku następującego po roku nią objętym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) 

 

[Art. 30. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym skarbowych, Żandarmeria 

Wojskowa, może mieć udostępniane dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 

zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", oraz może je przetwarzać. 

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane 

telekomunikacyjne: 

1)   żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej 

albo osoby przez nich upoważnionej; 

2)   na ustne żądanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej posiadającego pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej 

posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej a tym 

podmiotem. 

3. (uchylony). 

4. Udostępnienie Żandarmerii Wojskowej danych telekomunikacyjnych może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1)   wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniają: 

a)  możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiają osobie nieuprawnionej 

dostępu do danych; 

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

organizacyjne Żandarmerii Wojskowej albo prowadzonych przez nie czynności. 
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5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które zawierają 

informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Żandarmeria Wojskowa 

przekazuje właściwemu prokuratorowi wojskowemu. 

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.] 

 

<Art. 30. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, 

popełnionych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, albo w 

celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań 

poszukiwawczych lub ratowniczych, Żandarmeria Wojskowa może uzyskiwać dane 

niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki 

pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi 

telekomunikacyjnymi”, 

2)  art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

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

1) żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej wskazanemu w pisemnym wniosku 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału 

Żandarmerii Wojskowej albo osoby przez nich upoważnionej; 

2) na ustne żądanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej posiadającego pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej żołnierzowi Żandarmerii 

Wojskowej posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 

1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których mowa 

w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną, lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli możliwość taką 

przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Żandarmerii 

Wojskowej a tym podmiotem. 

 4. Udostępnienie Żandarmerii Wojskowej danych, o których mowa w ust. 1, może 

nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 
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1) wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, 

w którym zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie 

nieuprawnionej dostęp do danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej albo prowadzonych przez 

nie czynności. 

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierające informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną Żandarmerii Wojskowej i żołnierza Żandarmerii Wojskowej 

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

uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału 

Żandarmerii Wojskowej przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub 

rzeczowo. Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych danych. 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego, 

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 30b. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Żandarmerię Wojskową danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje wojskowy sąd 

okręgowy właściwy dla siedziby organu Żandarmerii Wojskowej, któremu 

udostępniono te dane. 

2. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych, sądowi okręgowemu, o którym mowa 

w ust. 1, w okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub 

internetowych oraz rodzaj tych danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, albo informacje o 

pozyskaniu danych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź do 

wsparcia działań poszukiwawczych i ratowniczych. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wojskowy sąd okręgowy może zapoznać 

się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Żandarmerii Wojskowej danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych. 

4. Wojskowy sąd okręgowy informuje organ Żandarmerii Wojskowej o wyniku kontroli 

w terminie 30 dni od jej zakończenia. 
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5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

30c ust. 1. 

Art. 30c. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, 

popełnionych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, albo w 

celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań 

poszukiwawczych lub ratowniczych, Żandarmeria Wojskowa może uzyskiwać 

dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 30 ust. 2–7 

stosuje się.> 

 

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, pkt 3 lit. b i pkt 5, w celu zapobieżenia, wykrycia, 

ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia 

publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

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

132 Kodeksu karnego, 

3)   zamachu na jednostki i komórki organizacyjne Sił Zbrojnych, 

4)   zabójstwa, 

5)   uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, 

6)   użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym, 

7)   przyjęcia lub udzielenia korzyści majątkowej lub jej obietnicy w związku z pełnieniem 

funkcji publicznej, 

8)   uprowadzenia osoby, 

9)   handlu ludźmi, 

10)  wymuszenia okupu, 

11)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 
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12)  nielegalnego wyrabiania, posiadania lub handlu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub psychotropowymi albo materiałami 

jądrowymi lub substancjami trującymi, 

13)  bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" i "ściśle tajne", 

14)  rozboju i kradzieży rozbójniczej, 

15)  dezercji z bronią lub dezercji wspólnie z innymi żołnierzami, 

16)  zaboru środków walki, 

17)  przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych 

- 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 

wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego 

wojskowego prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić 

kontrolę operacyjną.] 

<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), 
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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 wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony 

po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej 

zgody właściwego wojskowego 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 Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje wojskowy prokurator okręgowy 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 jest prowadzona niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

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

telekomunikacyjnych.] 

<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; 

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 wojskowego, 

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

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

[10. W szczególnie 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 

wojskowego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas 

oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9.] 

<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 
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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 wojskowego, 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.> 

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, 5, 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 wojskowej 

prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

[13. Przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych oraz 

podmioty świadczące usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez 

Żandarmerię Wojskową 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 wojskowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego 

żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od złożenia 

wniosku przez prokuratora. 

<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 

wojskowemu te materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator wojskowy 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: 
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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 wojskowego, 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 

wojskowemu 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, wojskowy prokurator okręgowy 

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 w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 

9 i 10, przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który złożył wniosek o 
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wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego.] 

<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 

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. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

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

 

Art. 19. 

1. Szefowie kierują Agencjami bezpośrednio lub przez swoich zastępców. 

[2. Szefowie Agencji mogą upoważnić podległych funkcjonariuszy do załatwiania spraw w ich 

imieniu w określonym zakresie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 27 i 29-31.] 

<2. Szefowie Agencji mogą upoważnić podległych funkcjonariuszy do załatwiania spraw 

w ich imieniu w określonym zakresie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 29–

31, a także art. 27, z wyłączeniem upoważnienia dla zastępcy Szefa ABW w zakresie 

określonym w art. 27 ust. 9a.> 

3. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, w drodze zarządzeń, określają 

sposoby, metody i formy wykonywania zadań w Agencji w zakresie nieobjętym innymi 

przepisami. 

 

Art. 27. 

[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW w 

celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki okazały się 
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bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, 

zarządzić kontrolę operacyjną.] 

<1. Sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

operacyjną – gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne – przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW w 

celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w: 

1) art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, e, 

2) rozdziałach XXXV–XXXVII Kodeksu karnego oraz rozdziałach 6 i 7 Kodeksu 

karnego skarbowego – jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa 

– oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodów tych przestępstw i ścigania ich 

sprawców.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef ABW może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca protokolarne, 

komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony) 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

[6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<6. 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; 
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4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach 

danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach 

informatycznych i teleinformatycznych; 

5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.> 

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może 

wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie 

okresów, o których mowa w ust. 8.] 

<9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa 

albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w 

ust. 2, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może wydawać, również po upływie okresów, o których 

mowa w ust. 8, kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na 

następujące po sobie okresy, z których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.> 

<9a. Szef ABW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których 

mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.> 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 
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podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć 

udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW. 

[11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Szefowi ABW przysługuje 

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

<11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1) ust. 1, 3, 8 i 9 – przysługuje zażalenie Szefowi ABW; 

2) ust. 3 i 15c – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.> 

[12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej.] 

<12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW 

kontroli operacyjnej.> 

<12a. 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 ABW kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

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

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

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu postępowania karnego 

stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 
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inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego. 

15f. O zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej, które są istotne dla bezpieczeństwa 

państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem postanowienia 

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z materiałami 

zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek dotyczy. 

15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny 

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

<15h. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

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

Szef ABW 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, Szef ABW przekazuje Prokuratorowi 

Generalnemu te materiały. 

15i. W przypadku, o którym mowa w ust. 15h pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

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

albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 15h 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. 

15j. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym 

materiałów, o których mowa w ust. 15i 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. 
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15k. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15i pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

15l. Szef ABW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 15j, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu 

karnym jest niedopuszczalne. Szef ABW niezwłocznie informuje Prokuratora 

Generalnego o zniszczeniu tych materiałów.> 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla 

bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie 

przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. 

Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

<16b. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. 

16c. Szef ABW prowadzi odrębne rejestry wniosków do Sądu o zezwolenie na 

zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej 

istotnych dla bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień 

Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o 

zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej. 

16d. Rejestry, o których mowa w ust. 16b i 16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

17. (uchylony) 

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

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

Art. 28. 

[1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji 

niezbędnych do realizacji przez ABW zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w postaci 

danych: 

1)   o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.); 

2)   identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, 

okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.] 
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<1. ABW może uzyskiwać niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, 

dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki 

pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, 

2) art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.> 

2. [Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi 

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

<Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1, 

odpowiednio:> 

1)   funkcjonariuszowi ABW wskazanemu w pisemnym wniosku Szefa ABW lub osoby 

upoważnionej przez ten organ; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza ABW posiadającego pisemne upoważnienie Szefa 

ABW; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi ABW 

posiadającemu upoważnienie, o którym mowa w pkt 2. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu wykonującego działalność 

telekomunikacyjną lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a tym podmiotem.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których 

mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną, lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli możliwość taką 

przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a tym podmiotem.> 

4. Udostępnienie ABW danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia: 

1)   możliwość ustalenia funkcjonariusza ABW uzyskującego dane, ich rodzaju oraz czasu, 

w którym zostały uzyskane; 

2)   zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do tych danych. 

<5. Szef ABW prowadzi rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierający informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną ABW i funkcjonariusza ABW uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 
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uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestr prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, Szef 

ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego 

albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa, podlegają niezwłocznemu, 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 28a. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez ABW danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

2. Szef ABW przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

sądowi, o którym mowa w ust. 1, w okresach półrocznych, sprawozdanie 

obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd może zapoznać się z materiałami 

uzasadniającymi udostępnienie ABW danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych. 

4. Sąd, o którym mowa w ust. 1, informuje Szefa ABW o wyniku kontroli w terminie 

30 dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

28b ust. 1. 

Art. 28b. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, ABW może uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 28 ust. 2–7 

stosuje się.> 
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U S T A W A    z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844) 

 

Art. 18. 

 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do 

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między 

nimi: 

1)   nazwisko i imiona usługobiorcy; 

2)   numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3)   adres zameldowania na pobyt stały; 

4)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 

5)   dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 

6)   adresy elektroniczne usługobiorcy. 

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, 

usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość 

świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 

3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, 

których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 

22 ust. 1. 

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 

ust. 2 pkt 2, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia 

usługi drogą elektroniczną. 

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania 

przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

1)   oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których 

mowa w ust. 1; 

2)   oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; 

3)   informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

usługi świadczonej drogą elektroniczną; 

4)   informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą 

elektroniczną. 

[6. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa 

na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.] 

<6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1–5, organom 

państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań.> 
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U S T A W A    z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

243, z późn. zm.) 

 

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; 

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 



- 51 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

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. 
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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. 

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, 

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. 

 

[Art. 180g. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, składa Prezesowi UKE, 

za rok poprzedni informacje o: 

1)   łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, 

sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1; 
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2)   czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o 

których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie; 

3)   łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym mowa w pkt 

2, nie mógł być zrealizowany. 

2. Prezes UKE przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w ust. 

1. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

służącego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, Prezesowi UKE, 

kierując się potrzebą przekazania Komisji Europejskiej pełnej i rzetelnej informacji. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu składanie Prezesowi UKE informacji, o których 

mowa w ust. 1. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny składający 

informację Prezesowi UKE może przekazywać swoje informacje oraz powierzającego w 

postaci łącznej. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za 

realizację tego obowiązku.] 

 

Art. 209. 

 1. Kto: 

1)   nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub 

dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe, 

2)   wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do 

rejestru, 

3)   (uchylony), 

4)   narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 

5)   nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 

6)   nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego 

tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 

7)   nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 

8)   (uchylony), 

9)   wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 

9a)  używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym 

mowa w art. 144c ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, 

9b)  nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w 

rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, 

10)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 
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11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym, 

12)  nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone 

decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13)  nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których 

mowa w art. 46-48, 

13a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 57 

ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7, 

13b)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b-44g, 

14)  nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 

14a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 65, 

14b)  nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a 

ust. 5, 

15)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, 

o którym mowa w art. 69, 

16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 

17)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 

18)  (uchylony), 

18a)  nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 

19)  wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 

19a)  nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa 

w art. 131a, 

20)  nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej 

rachunkowości, o których mowa w art. 133, 

21)  nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub 

elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 

22)  nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub 

infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa 

w art. 139, 

22a)  nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz 

rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

22b)  nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

23)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez 

przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art. 155 

ust. 2, 
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24)  narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 

159, 

25)  nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, 

25a)  będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 175e, 

26)  przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 

użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27)  niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych 

abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych 

urządzeniach, 

27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3, 

[28)  nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 180g,] 

29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 7-15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 

roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem 

rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot 

zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że 

przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 

300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy. 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 
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U S T A W A   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. 20. 

1. Szefowie SKW i SWW kierują podległymi sobie służbami bezpośrednio lub przez swoich 

zastępców. 

[2. Szefowie SKW i SWW mogą upoważnić podległych żołnierzy zawodowych lub 

funkcjonariuszy do załatwiania spraw w ich imieniu w określonym zakresie, z 

zastrzeżeniem, że upoważnienie Szefa SKW nie może obejmować spraw, o których mowa w 

art. 29 ust. 3, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1.] 

<2. Szefowie SKW i SWW mogą upoważnić podległych żołnierzy zawodowych lub 

funkcjonariuszy do załatwiania spraw w ich imieniu w określonym zakresie, z 

zastrzeżeniem, że upoważnienie Szefa SKW nie może obejmować spraw, o których 

mowa w art. 29 ust. 3, art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, a także art. 31, z wyłączeniem 

upoważnienia zastępcy Szefa SKW w zakresie określonym w art. 31 ust. 7a.> 

3. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, w drodze zarządzeń 

niepodlegających ogłoszeniu, określają sposoby, metody i formy wykonywania zadań w 

służbach w zakresie nieobjętym innymi przepisami. 

 

Art. 31. 

[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW w 

celu realizacji zadań określonych w art. 5, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo 

będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

operacyjną.] 

<1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

SKW w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 8 oraz ust. 2, gdy 

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

wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie 

do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

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

operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca niezwłoczne, 

protokolarne i komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

[4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 
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2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<4. 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.> 

5. Wniosek Szefa SKW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

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

2)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

3)   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; 

4)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może 

wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie 

okresów, o których mowa w ust. 6.] 

<7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa 

albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w 

ust. 2, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może wydawać, również po upływie okresów, o których 

mowa w ust. 6, kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na 

następujące po sobie okresy, z których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.”, 
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<7a. Szef SKW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których 

mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.> 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 5. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.). W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie 

prokurator i przedstawiciel Szefa SKW. 

[10. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. ust. 1, 3, 6 i 7 przysługuje zażalenie.] 

<10. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1) ust. 1, 3, 6 i 7 – przysługuje zażalenie Szefowi SKW; 

2) ust. 3 i 14c – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego.> 

[11. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług lub 

operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez SKW 

kontroli operacyjnej.] 

<11. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez SKW 

kontroli operacyjnej.> 

<11a. 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 SKW kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

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

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

13. Szef SKW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef SKW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 
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stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

14a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

14b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

14c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa SKW niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

14e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 14c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego. 

<14f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 14: 

1) zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, Szef SKW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

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

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem 

zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, Szef SKW przekazuje Prokuratorowi 

Generalnemu te materiały. 

14g. W przypadku, o którym mowa w ust. 14f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

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

albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 14f 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 

180 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z 
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wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

14h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym 

materiałów, o których mowa w ust. 14g 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. 

14i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 14g pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

14j. Szef SKW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 14h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu 

karnym jest niedopuszczalne. Szef SKW niezwłocznie informuje Prokuratora 

Generalnego o zniszczeniu tych materiałów.> 

15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW. 

15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 15, Szef SKW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

<15b. Sąd, Prokurator Generalny i Szef SKW prowadzą rejestry wniosków, zarządzeń, 

zgód i postanowień dotyczących kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

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

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

Art. 32. 

[1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 31 ust. 1, nie dotyczy informacji 

niezbędnych do realizacji przez SKW zadań określonych w art. 5, w postaci danych: 

1)   o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), zwanych dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi"; 

2)   identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, 

okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.] 

<1. SKW może uzyskiwać niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 5, dane 

niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, 

2) art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 

3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.> 

2. [Udostępnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub operatora świadczącego 

usługi pocztowe danych, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie:] 

<Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 

1:> 

1)   na pisemny wniosek Szefa SKW lub osoby przez niego upoważnionej; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza SKW, posiadającego pisemne upoważnienie Szefa 

SKW; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi SKW posiadającemu 

pisemne upoważnienie Szefa SKW. 

[3. O udostępnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 przedsiębiorca 

telekomunikacyjny lub operator świadczący usługi pocztowe informuje Szefa SKW. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz operator świadczący usługi pocztowe są 

obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom wskazanym we 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu wykonującego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem SKW a tym podmiotem.] 

<3. O udostępnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 przedsiębiorca 

telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący usługi drogą 

elektroniczną informuje niezwłocznie Szefa SKW. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, 

funkcjonariuszom wskazanym we wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których mowa 

w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub 

przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli możliwość taką przewiduje porozumienie 

zawarte pomiędzy Szefem SKW a tym podmiotem.> 

6. [Udostępnienie SKW danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli:] 
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<Udostępnienie SKW danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych 

może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:> 

1)   wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniają: 

a)  możliwość ustalenia osoby uzyskującej te dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiają osobie nieuprawnionej 

dostęp do tych danych; 

2)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez SKW albo 

prowadzonych przez nią czynności. 

<7. Szef SKW prowadzi rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierający informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną SKW i funkcjonariusza SKW uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestr prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

8. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, Szef 

SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

9. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego 

albo nie są istotne dla obronności Państwa, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i 

protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 32a. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez SKW danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych sprawuje Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. 

2. Szef SKW przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

sądowi, o którym mowa w ust. 1, w okresach półrocznych, sprawozdanie 

obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd może zapoznać się z materiałami 

uzasadniającymi udostępnienie SKW danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych. 

4. Sąd, o którym mowa w ust. 1, informuje Szefa SKW o wyniku kontroli w terminie 30 

dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

32b ust. 1. 
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Art. 32b. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5, SKW może uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 32 ust. 2–9 

stosuje się.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1411, z późn. zm.) 

 

Art. 10. 

1. Szef CBA kieruje CBA bezpośrednio lub przez swoich zastępców. 

[2. Szef CBA może upoważnić podległych funkcjonariuszy do załatwiania spraw w jego 

imieniu w określonym zakresie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 17, 19 i 23.] 

<2. Szef CBA może upoważnić podległych funkcjonariuszy do załatwiania spraw w jego 

imieniu w określonym zakresie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 19 i art. 

23, a także art. 17, z wyłączeniem upoważnienia dla zastępcy Szefa CBA w zakresie 

określonym w art. 17 ust. 9a.> 

3. Szef CBA, w drodze zarządzenia, określa sposoby, metody i formy wykonywania zadań 

przez CBA. 

 

Art. 17. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w 

celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, a także uzyskania i 

utrwalenia dowodów przestępstw: 

[1)   określonych w art. 228-231, 250a, 258, 286, 296-297, 299, 310 § 1, 2 i 4 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,] 

<1) określonych w art. 228–231, art. 250a, art. 258, art. 286, art. 296–297, art. 299, 

art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,> 
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2)   skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu 

czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 

2005 r. Nr 157, poz. 1314) 

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

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef CBA może zarządzić, po uzyskaniu 

zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie z 

wnioskiem do sądu, o którym mowa w ust. 2, o wydanie postanowienia w tej sprawie. Sąd 

wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W przypadku 

nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca 

niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby 

będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby 

postępowaniu. 

[5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych.] 

<5. 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.> 
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6. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w formie protokołu w zakresie związanym ze 

sprawą. 

7. Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

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

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. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli 

operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny 

zarządzenia tej kontroli. 

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może 

wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie 

okresów, o których mowa w ust. 8.] 

<9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa 

albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w 

ust. 2, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może wydawać, również po upływie okresów, o których 

mowa w ust. 8, kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na 

następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 

miesięcy.> 

<9a. Szef CBA może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których 

mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.> 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. W 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i wyznaczony przez Szefa CBA 

funkcjonariusz CBA. 

[12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty uprawnione do 

wykonywania działalności pocztowej są obowiązane do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA 

kontroli operacyjnej.] 

<12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca 

świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA 

kontroli operacyjnej.> 

<12a. 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 CBA kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

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

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

14. Szef CBA informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 
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kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa CBA niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego. 

<15f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1) zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, Szef CBA zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

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

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem 

zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, Szef CBA przekazuje Prokuratorowi 

Generalnemu te materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

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

albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 15f 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 

180 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z 

wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

15h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym 

materiałów, o których mowa w ust. 15g 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. 

15i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

15j. Szef CBA jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu 

karnym jest niedopuszczalne. Szef CBA niezwłocznie informuje Prokuratora 

Generalnego o zniszczeniu tych materiałów.> 
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16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef CBA jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

[17. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 

8 i 9, Szefowi CBA przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego.] 

<17. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1) ust. 1, 3, 8 i 9 – przysługuje zażalenie Szefowi CBA; 

2) ust. 3 i 15c – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego.> 

<17a. Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio 

postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli 

operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

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

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

Art. 18. 

[1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 17, nie dotyczy informacji 

niezbędnych do realizacji przez CBA zadań określonych w art. 2, w postaci danych: 

1)  
(3)

 o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwanych dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi"; 

1)   
(4)

 (utracił moc); 

2)   identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, 

okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.] 

<1. CBA może uzyskiwać niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2, dane 

niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki 

pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, 

2) art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwane dalej „danymi pocztowymi”, 
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3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.> 

2. [Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub podmiot uprawniony do 

wykonywania działalności pocztowej udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 

1:] 

< Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 

1:> 

1)   na pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza CBA, posiadającego pisemne upoważnienie Szefa 

CBA lub osoby przez niego upoważnionej; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi CBA posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli możliwość taką przewiduje 

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem CBA a tym podmiotem.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których 

mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi 

drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli możliwość taką 

przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem CBA a tym podmiotem.> 

4. Udostępnienie CBA danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem 

sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1)   sieć ta zapewnia: 

a)  możliwość ustalenia funkcjonariusza CBA uzyskującego te dane, ich rodzaju oraz 

czasu, w którym zostały uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie 

nieuprawnionej dostęp do uzyskiwanych danych; 

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

organizacyjne CBA albo prowadzonych przez nie czynności. 

<5. Szef CBA prowadzi rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierający informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną CBA i funkcjonariusza CBA uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestr prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, Szef 

CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 



- 70 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego, 

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

<Art. 18a. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez CBA danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

2. Szef CBA przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

sądowi, o którym mowa w ust. 1, w okresach półrocznych, sprawozdanie 

obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd może zapoznać się z materiałami 

uzasadniającymi udostępnienie CBA danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub 

internetowych. 

4. Sąd, o którym mowa w ust. 1, informuje Szefa CBA o wyniku kontroli w terminie 30 

dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 

18b ust. 1. 

Art. 18b. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2, CBA może uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia 

sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę 

lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, 

udostępnione użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 18 ust. 2–7 

stosuje się.> 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz.  990, z późn. 

zm.) 

 

Art. 75d. 

 [1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których mowa w 

rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, Służbie Celnej mogą być udostępniane dane, o 

których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi". Służba Celna może przetwarzać udostępnione dane 

telekomunikacyjne.] 

<1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których mowa w 

rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, Służba Celna może uzyskiwać dane 

niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego albo przekazu w 

ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w: 

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej „danymi 

telekomunikacyjnymi”, 

2) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwane dalej 

„danymi internetowymi” 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.> 

2. [Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane 

telekomunikacyjne:] 

< Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub usługodawca świadczący usługi drogą 

elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane telekomunikacyjne lub internetowe:> 

1)   funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Szefa Służby Celnej lub 

dyrektora izby celnej albo osoby przez nich upoważnionej; 

2)   na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 

przewidziana w porozumieniu zawartym między Szefem Służby Celnej a tym podmiotem.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych 

telekomunikacyjnych lub internetowych odbywa się bez udziału pracowników 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą 

elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 

przewidziana w porozumieniu zawartym między Szefem Służby Celnej a tym 

podmiotem.> 
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4. [Udostępnienie danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej, jeżeli:] 

< Udostępnienie danych telekomunikacyjnych lub internetowych może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:> 

1)   wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a)  możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie 

nieuprawnionej dostęp do danych; 

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

organizacyjne Służby Celnej albo prowadzonych przez nie czynności. 

[5. 
(21)

 Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania w sprawach o wykroczenia 

skarbowe lub przestępstwa skarbowe, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i 

protokolarnemu zniszczeniu.] 

<5. Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które mają znaczenie dla postępowania 

karnego lub postępowania karnego skarbowego, Szef Służby Celnej albo dyrektor 

izby celnej przekazuje prokuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę organu 

przekazującego. Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych danych.>  

<6. Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które nie mają znaczenia dla 

postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, podlegają 

niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

7. Szef Służby Celnej i dyrektor izby celnej prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie 

danych telekomunikacyjnych i internetowych zawierające informacje identyfikujące 

jednostkę organizacyjną Służby Celnej i funkcjonariusza uzyskującego te dane, ich 

rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w 

formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

 

Art. 75da. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Służbę Celną danych telekomunikacyjnych i 

internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Służby Celnej, 

któremu udostępniono te dane. 

2. Organ Służby Celnej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje, z zachowaniem przepisów 

o ochronie informacji niejawnych, sądowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 1, w 

okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych lub internetowych oraz rodzaj tych danych; 

2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o 

dane telekomunikacyjne lub internetowe. 



- 73 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd okręgowy może zapoznać się 

z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Służbie Celnej danych 

telekomunikacyjnych lub internetowych. 

4. Sąd, o którym mowa w ust. 1, informuje Szefa Służby Celnej o wyniku kontroli w 

terminie 30 dni od jej zakończenia. 

5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie 

art. 75db ust. 1. 

Art. 75db. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których mowa w 

rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, Służba Celna może uzyskiwać dane: 

1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, 

2) o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, 

3) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia sieci 

oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub 

nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 

4) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 

użytkownikowi 

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 75d ust. 2–7 

stosuje się.> 

 

 

 

 

 

 


