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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 26 stycznia 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 407) 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138) 

 

Art. 115. 

 § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 

okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i 

stopień ich naruszenia. 

§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; 

przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. 

§ 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. 

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 200 000 złotych. 

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. 

[§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich 

rozmiarach".] 

<§ 7. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do określenia „znaczna szkoda” oraz 

określenia „wartość lub łączna wartość jest znaczna”.> 

<§ 7a. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do określenia „szkoda w wielkich 

rozmiarach”.> 

§ 8. (uchylony). 

§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek 

płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający 
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obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa 

w spółce. 

§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie 

ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba 

spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania 

postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego 

przestępstwem. 

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, radny; 

2a)  poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania 

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i 

zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 

ustawy; 

4)   osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 

samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna 

osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji 

administracyjnych; 

5)   osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli 

samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

6)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej; 

7)   funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 

funkcjonariusz Służby Więziennej; 

8)   
(1)

 osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby 

wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; 
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9)   pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie 

czynności usługowe. 

§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

<§ 14a. Fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).> 

§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę 

umieszczoną na szelfie kontynentalnym. 

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: 

1)   zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość lub 

2)   zawartość alkoholu w 1 dm
3
 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo 

prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. 

§ 17. 
(2)

 Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie. 

§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo 

żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem. 

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu 

samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami 

publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, 

której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane 

przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. 

§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą 

pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 

1)   poważnego zastraszenia wielu osób, 

2)   zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych 

czynności, 

3)   wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego państwa lub organizacji międzynarodowej 

- a także groźba popełnienia takiego czynu. 
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§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym 

zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo 

powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na 

porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną 

do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 

§ 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, 

przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1)   przemocy lub groźby bezprawnej, 

2)   uprowadzenia, 

3)   podstępu, 

4)   wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, 

5)   nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 

6)   udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii 

lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze 

przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania 

poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub 

narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, 

stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki 

wymienione w pkt 1-6. 

§ 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot 

własności. 

Art. 270. 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 

dokumentu jako autentycznego używa, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie 

z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. 
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§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

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

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

<Art. 270a. 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie 

okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości 

należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności 

o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, 

zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest 

większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z 

popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, 

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

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.> 

 

Art. 271. 

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która 

poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub osobistej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

<Art. 271a. 

§ 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której 

wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności 

faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności 
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publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze 

podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, 

zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest 

większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z 

popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, 

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

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

 

Art. 277. 

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo 

fałszywie wystawia, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

<Art. 277a. 

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec 

faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub 

łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej 

wartości, 

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

pozbawienia wolności. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

 

Art. 277b. 

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 

albo art. 277a § 1, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można 

wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych. 
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Art. 277c. 

§ 1. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy 

przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub 2 lub art. 271a § 1 lub 2, który 

zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie 

istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku 

z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się 

dowiedział. 

§ 2. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy 

przestępstwa określonego w art. 270a § 1, 2 lub 3, art. 271a § 1, 2 lub 3 lub art. 277a 

§ 2, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił korzyść 

majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej 

części. 

§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa 

określonego w art. 277a § 1, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, 

zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo 

w istotnej części. 

Art. 277d. 

Przepisy art. 277c § 1 i 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy, który po wszczęciu 

postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie 

jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a 

także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i 

ich sprawców.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60) 

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: 

1)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 
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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. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 § 1, 

art. 240 § 1,> art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, <art. 270a § 1 i 2, 

art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1,> 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 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), 

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, 

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

Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 

oraz z 2010 r. poz. 626), 

7)   określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

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

1991), 

8)   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 
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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)   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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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, 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. 

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 
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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. 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. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 
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15e. (uchylony). 

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 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 
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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, o których mowa w: 

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. 
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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. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

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 <, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 

1 i 2, art. 277a § 1>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, 
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4)   określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 291 

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

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), a także art. 44 i art. 46a 

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

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991), art. 109 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) oraz art. 

11-13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669), jeżeli przestępstwa te pozostają w 

związku z przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową, 

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

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

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, 

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

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

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

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

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

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 

Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, 

w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 
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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). 

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

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

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

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

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

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

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

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

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

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

pkt 7a. 

7b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 
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8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

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

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

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

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

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

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

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

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

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

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, 

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

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

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

nie może przekraczać 12 miesięcy. 

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

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

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

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

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

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

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

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

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 
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udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

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

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

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

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

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

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

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

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

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

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

tej kontroli. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

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

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

16a. (uchylony). 

16b. (uchylony). 

16c. (uchylony). 

16d. (uchylony). 

16e. (uchylony). 

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

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

Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 
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2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

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

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

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

postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant 

oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały. 

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

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

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

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

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

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

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

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

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

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

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

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

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

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

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

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

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

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

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

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 
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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. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

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

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

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

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

Art. 9f. 

1. W sprawach o przestępstwa: 

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

pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków 

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

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

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

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 [i art. 264 § 2 i 3] <, art. 264 § 2 i 3, art. 270a 

§ 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1> Kodeksu karnego, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2b)  określone w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

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

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, 

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

4)   pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również 

przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych oraz o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających 

ograniczeniom, a także o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5)   ścigane na mocy umów międzynarodowych 

- czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej 

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania 

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

zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających 

przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są 

zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

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

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

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

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

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

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

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

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

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

czasie. 

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

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

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

Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może, 

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

jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 

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

odpowiednio. 

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

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

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 

przestępstwa, Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o 

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

przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, może, po uzyskaniu pisemnej zgody 

właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 4. 

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

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

dźwięku. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu 

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

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

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

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

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

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

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

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

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

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

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

niszczenia materiałów uzyskanych podczas tych czynności, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów, 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r 

poz. 1749, 1948, 2138 i 2261) 

 

Art. 237. 

§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i 

utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla 

toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 

§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych 

może zarządzić prokurator, który jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z 

wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie 

wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. W wypadku niezatwierdzenia 

postanowienia prokuratora sąd w postanowieniu wydanym w przedmiocie wniosku 

zarządza zniszczenie wszystkich utrwalonych zapisów. Zaskarżenie postanowienia 

wstrzymuje jego wykonanie. 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa 

dotyczy: 

1)   zabójstwa; 

2)   narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy; 

3)   handlu ludźmi; 

4)   uprowadzenia osoby; 

5)   wymuszania okupu; 

6)   uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego; 

7)   rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego; 

8)   zamachu na niepodległość lub integralność państwa; 

9)   zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  szpiegostwa lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub 

"ściśle tajne"; 

11)  gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych; 

12)  fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami 

płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy 

pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek 

wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce; 

<12a) podrabiania lub przerabiania faktur lub używania faktur podrobionych lub 

przerobionych w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla 

określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu 

innej należności o charakterze podatkowym oraz wystawiania i używania faktur 

poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć 

znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu 

albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym;> 

13)  wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, 

środków zastępczych lub substancji psychotropowych; 

14)  zorganizowanej grupy przestępczej; 

15)  mienia znacznej wartości; 

16)  użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym; 
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<16a) składania fałszywych zeznań oraz przedstawienia przez biegłego, 

rzeczoznawcę lub tłumacza fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia;  

16b) fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa, przestępstwa 

skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia 

dyscyplinarnego; 

16c) tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów, kierujących 

przeciwko innej osobie ściganie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe, 

wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo 

podejmowania takich zabiegów w toku postępowania; 

16d) zatajenia dowodów niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, 

przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub 

przewinienia dyscyplinarnego; 

16e) zawiadomienia organu powołanego do ścigania o niepopełnionym przestępstwie 

lub przestępstwie skarbowym; 

16f) poplecznictwa; 

16g) niezawiadomienia o przestępstwie;> 

17)  łapownictwa i płatnej protekcji; 

18)  stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa; 

19)  przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 

r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 708), zwanego dalej "Statutem". 

§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby 

podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą 

może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z 

grożącym przestępstwem. 

§ 5. Urzędy i instytucje prowadzące działalność telekomunikacyjną oraz przedsiębiorca 

telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, obowiązani są umożliwić wykonanie postanowienia sądu lub 

prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz zapewnić 

rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli. 

§ 6. Prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator, a w wypadkach niecierpiących 

zwłoki, za zgodą sądu lub prokuratora, także Policja. 
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§ 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów telefonicznych 

ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator. 

§ 8. (uchylony). 

 

 

 

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

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) 

 

Art. 31. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

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

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

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, umyślnych przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

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

127-132 Kodeksu karnego, 

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

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

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

art. 202 § 3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 

230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 232, <art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 

§ 1, art. 238, art. 239 § 1, art. 240 § 1,> art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 

263 § 1 i 2, art. 265, art. 269, <art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1,> 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. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 

oraz z 2010 r. poz. 626), 
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7)   określonych w art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

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

793, 1893 i 1991), 

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

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

U. z 2016 r. poz. 224 i 437), 

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 

zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych właściwy ze względu na 

siedzibę tego komendanta. 

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

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 

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

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

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

zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 

5. (uchylony) 

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

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

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

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

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

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

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

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

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

wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

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

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

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

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora do spraw 

wojskowych, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 
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jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia 

tej kontroli. 

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii Wojskowej, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta 

oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora do spraw wojskowych, 

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

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, 

których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

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

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

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

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

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

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

posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych 

wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, 

przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim 

zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator do spraw 

wojskowych prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Żandarmerię 

Wojskową kontroli operacyjnej. 

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

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
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działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

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

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

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

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

na jego żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

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

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

karnego. 

16a. (uchylony). 

16b. (uchylony). 

16c. (uchylony). 

16d. (uchylony). 

16e. (uchylony). 

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

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

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

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

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

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

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

postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi do spraw wojskowych te 

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

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

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

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

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

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

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

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

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

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

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

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

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

wojskowych przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

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

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

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

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

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

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

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

spraw wojskowych i organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny 

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

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 
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18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

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

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

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

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

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

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia; 

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

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

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

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

2016 r. poz. 1310, 1948, 1955 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

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, art. 250a, art. 258, <art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, 

art. 277a § 1,> art. 286, art. 296-297, art. 299, art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

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. z 2015 r. poz. 2008) 

- 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. 
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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. 

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 wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 
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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 posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i wyznaczony przez Szefa 

CBA funkcjonariusz CBA. 

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, 
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stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

15a. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 

15e. (uchylony). 

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, 
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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. 

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, 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. 
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U S T A W A    z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 

1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88)  

 

Art. 118. 

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

wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w celu wykrycia, ustalenia sprawców 

oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw: 

1)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekracza w dniu popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

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

3)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli 

wysokość szkody przekracza w dniu popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

<3a) określonych w art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1 Kodeksu 

karnego,> 

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

zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

5)   określonych w przepisach art. 258, art. 270, art. 271 lub art. 273 Kodeksu karnego, w 

związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczające pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 

6)   określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione 

w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, 

7)   określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez osoby, o których mowa w pkt 6, 

8)   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 Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

albo zniszczenia dowodów przestępstwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, 

zwracając się jednocześnie do Sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie postanowienia w 

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

kontroli operacyjnej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz zarządza niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

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 

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

pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji 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. 

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 

Szefa Krajowej Administracji 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. 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 5. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 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, 3, 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. W posiedzeniu Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator 

Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz przedstawiciel Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

10. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej. 

11. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub 

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

działalności gospodarczej jest obowiązany do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie 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. 
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13. Szef Krajowej Administracji 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. 

14. 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. 

15. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą 

odpowiednio rejestry postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej. Do rejestrów stosuje 

się odpowiednio przepisy o ochronie informacji niejawnych. 

16. Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 6 i 7 - zażalenie przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   ust. 3 - zażalenie przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. 

17. Do czynności Sądu związanych z rozpoznaniem wniosków Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej w trybie określonym w ust. 9, a także do zażaleń, o których mowa w ust. 16, 

przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

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

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, 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. 

 


