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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 24 lutego 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 436) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

<Art. 44a. 

§ 1. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, 

chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec 

przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego 

równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub 

ukrycia osiągniętej z niego korzyści.  

§ 2. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, 

chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec 

przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej 

albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego 

przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby 

przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z 

niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.  

§ 3. W razie współwłasności przepadek, o którym mowa w § 1 i 2, orzeka się 

z uwzględnieniem woli i świadomości każdego ze współwłaścicieli i w ich granicach. 

§ 4. Przepadku, o którym mowa w § 1 i 2, nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne 

do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i 

sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa. 

§ 5. Przepadku, o którym mowa w § 1 i 2, nie orzeka się, jeżeli szkoda wyrządzona 

przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru 

działalności przedsiębiorstwa. 
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§ 6. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, o którym mowa w § 2, także w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy byłby on niewspółmiernie dolegliwy 

dla właściciela przedsiębiorstwa.> 

 

Art. 45. 

§ 1. Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść 

majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1 lub 6, 

sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości. Przepadku nie orzeka się w 

całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi 

pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. 

<§ 1a. Za korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa uważa się także 

pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść.> 

[§ 2. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby 

pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, uważa się, że mienie, które sprawca 

objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia 

przestępstwa lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego 

wyroku, stanowi korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, chyba że sprawca lub inna 

zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.] 

<§ 2. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia została osiągnięta, 

chociażby pośrednio, korzyść majątkowa znacznej wartości, albo przestępstwo, z 

którego została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść 

majątkowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie 

niższa niż 5 lat, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa 

uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał 

jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili 

wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że sprawca lub inna 

zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.> 

§ 3. Jeżeli mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, o którym mowa 

w § 2, zostało przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, 

uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby lub jednostki oraz 

przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że na podstawie 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

okoliczności towarzyszących ich nabyciu nie można było przypuszczać, że mienie to, 

chociażby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. W razie współwłasności orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub 

przepadek równowartości tego udziału. 

§ 6. (uchylony). 

Art. 45a. 

<§ 1.> Sąd może orzec przepadek, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, a także 

w razie warunkowego umorzenia postępowania lub stwierdzenia, że sprawca dopuścił 

się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, o której mowa w art. 31 § 1, albo 

jeżeli zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego. 

<§ 2. Jeżeli zebrane dowody wskazują, że w razie skazania zostałby orzeczony 

przepadek, sąd może go orzec także w razie śmierci sprawcy, umorzenia 

postępowania z powodu jego niewykrycia, a także w przypadku zawieszenia 

postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony 

nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej 

ciężkiej choroby.> 

Art. 47. 

§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za 

inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na 

zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o 

którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831 i 903). 

<§ 2a. W przypadkach, o których mowa w art. 44a § 4–6, sąd może orzec nawiązkę w 

wysokości do 1 000 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego lub Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.> 

§ 3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub w 

art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego 
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przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek 

śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż 

jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Jeśli ustalenie takiej osoby 

nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 

złotych. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy wymierzona nawiązka 

powodowałaby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny lub 

gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sąd może ją wymierzyć w wysokości niższej 

niż wskazana w § 3. 

§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli sąd orzekł obowiązek naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości wyższej 

niż 10 000 złotych. 

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

płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający 

obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w 

spółce.] 

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

środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz dokument 

uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty 

kapitału, odsetek, udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.> 

(§ 10. - § 23. pominięto) 

<§ 24. Przy ocenie rozmiaru działalności przedsiębiorstwa sąd bierze pod uwagę wartość 

przedsiębiorstwa.> 

 

[Art. 165a. 

Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery 

wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub 

nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo 

udostępnienia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego 

przestępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.] 

 

<Art. 165a. 

§ 1. Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, 

papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie 

ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, 

art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udostępnia mienie określone w § 1 zorganizowanej 

grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa 

w tym przepisie, osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku lub osobie, 

która ma zamiar popełnienia takiego przestępstwa. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 
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[Art. 269a. 

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, 

utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę 

systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

 

<Art. 269a. 

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, 

uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym 

stopniu zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci 

teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 

Art. 269b. 

[§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy 

komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 

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

hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji 

przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub 

programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego 

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

lub 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane 

umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie 

informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

§ 2. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1, sąd orzeka przepadek określonych w 

nim przedmiotów, a może orzec ich przepadek, jeżeli nie stanowiły własności sprawcy. 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) 

 

[Art. 775. 

Przepisów art. 773, art. 773
2
 i art. 774 nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia 

administracyjnego z egzekucją sądową, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 751.] 

 

 

<Art. 775. 

Przepisów art. 773, art. 7732 i art. 774 nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia 

administracyjnego z egzekucją sądową, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 

751 oraz przypadków zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym lub 

karnym skarbowym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948, 2175 i 2261) 

 

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 
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wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

2a)  minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   (uchylony); 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  notariusze; 

19)  Agencja Nieruchomości Rolnych; 
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20)  Generalny Inspektor Informacji Finansowej[.] <;> 

<21) Żandarmeria Wojskowa.> 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 
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15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

bez konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi 

zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60 i 244) 

 

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, 

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, 
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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, 

<9) o których mowa w pkt 1–8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego 

albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego – w celu ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami,> 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta 

Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu 

na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

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

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu 

pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, 

zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o 

wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 

5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 
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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. 

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 
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postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny tej kontroli. 

( ust. 9. – ust. 22. pominięto) 

 

Art. 20. 

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

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

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

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

także bez ich wiedzy i zgody: 

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

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

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

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

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

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

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

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

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

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych - INTERPOL. 

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

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

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

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

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 
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oraz z 2014 r. poz. 1199), w prawie Unii Europejskiej i w postanowieniach umów 

międzynarodowych. 

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

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, także 

bez wiedzy i zgody tych osób, a także udostępnia i przekazuje te informacje uprawnionym 

służbom, organom lub podmiotom na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa-2ac, dotyczą osób o których mowa w ust. 2a 

i 2ac i mogą obejmować: 

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

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

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

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

stanie majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

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

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

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

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

korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z 

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

umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących 

tajemnicę bankową.] 

<3. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa 

w art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia 
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dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może 

korzystać z informacji: 

1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego; 

2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1910, z późn. zm.); 

3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 85 i …); 

4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 

z późn. zm.); 

5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. …); 

6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. …); 

7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 

2017 r. poz. …); 

8) objętych tajemnicą dotyczącą poszczególnych umów ubezpieczenia, o której mowa 

w art. 35 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

…).> 

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

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym 

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

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 
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zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

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

wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na 

siedzibę wnioskującego organu.] 

<5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się nieodpłatnie na 

podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego 

Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd 

okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.> 

<5a. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3: 

1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych 

zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024), 

2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i …), 

3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub czynności, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i 

czasu ich obowiązywania, 

4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane 

płatnika składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów 

giełdowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o 
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którym mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu 

instrumentami finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub 

uprawnionym z umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

– udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych 

przez nich pisemnie funkcjonariuszy.> 

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

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

<6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5a, powinien zawierać informacje określone w ust. 

6 pkt 1, 2 i 4–6.> 

(ust. 7. – ust. 19. pominięto) 
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USTAWA 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 i 244) 

 

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, 

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, 
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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, 

<8) określonych w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 

239 § 1 Kodeksu karnego, jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa w pkt 1–7, 

9) o których mowa w pkt 1–8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego 

albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego – w celu ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami,> 

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. 

(ust. 1a. – ust. 20. pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 17. 

§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 

1)   czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 

jego popełnienia; 
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2)   czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie 

popełnia przestępstwa; 

3)   społeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 

4)   ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 

5)   oskarżony zmarł; 

6)   nastąpiło przedawnienie karalności; 

7)   postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie 

zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się; 

8)   sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 

9)   brak skargi uprawnionego oskarżyciela; 

10)  brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od 

osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

11)  zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. 

§ 2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia 

ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności niecierpiących zwłoki w celu 

zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy 

wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane. 

§ 3. Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego 

zastosowania środków zabezpieczających. 

<§ 4. Istnienie okoliczności określonych w § 1 pkt 4–6 nie wyłącza postępowania 

w przedmiocie przepadku, o którym mowa w art. 45a § 2 Kodeksu karnego.> 

 

Art. 22. 

§ 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a 

w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w 

postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie 

zawiesza się na czas trwania przeszkody. 

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie. 

§ 3. W czasie zawieszenia postępowania należy jednak dokonać odpowiednich czynności w 

celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem. 

<§ 4. W razie istnienia podstaw określonych w art. 45a § 2 Kodeksu karnego lub art. 43a 

Kodeksu karnego skarbowego po uprawomocnieniu się postanowienia o zawieszeniu 

postępowania sąd orzeka w przedmiocie przepadku z urzędu, a w postępowaniu 
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przygotowawczym – na wniosek prokuratora. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy, do 

udziału w postępowaniu dotyczącym przepadku wyznacza się obrońcę z urzędu. 

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie przepadku służy zażalenie.> 

 

Dział III 

[Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny] 

<Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, 

właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem> 

<Rozdział 10a 

Podmiot zobowiązany 

 

Art. 91a. 

§ 1. Jeżeli w związku z popełnieniem czynu zabronionego osoba fizyczna, prawna albo 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, uzyskała korzyść majątkową lub świadczenie określone w art. 

405–407, art. 410 i art. 412 Kodeksu cywilnego od Skarbu Państwa, jednostki 

samorządowej, państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, podmiotu, 

dla którego organ samorządu jest organem założycielskim, lub spółki prawa 

handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządowej, na wniosek prokuratora sąd, stosując przepisy prawa cywilnego, 

zobowiązuje tę osobę lub jednostkę do zwrotu korzyści albo jej równowartości 

uprawnionemu podmiotowi lub orzeka przepadek świadczenia albo jego 

równowartości na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 2. Podmiot zobowiązany określony w § 1 jest przesłuchiwany w postępowaniu karnym 

w charakterze świadka. W przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna 

przesłuchuje się osobę lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu. 

§ 3. Osoba, o której mowa w § 2, może odmówić zeznań. 

§ 4. Przepisy art. 72, art. 75, art. 87 § 1, art. 89, art. 156 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 167 

stosuje się odpowiednio. Osoba, o której mowa w § 2, może zadawać pytania osobie 

przesłuchiwanej oraz zabrać głos końcowy przed obrońcą oskarżonego 

i oskarżonym. 

Rozdział 10b 

Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem 
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Art. 91b. 

Właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem, o którym mowa w art. 44a § 

2 Kodeksu karnego, przysługują prawa strony w zakresie czynności procesowych 

odnoszących się do tego środka.> 

 

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. 

§ 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; 
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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; 

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 lub wykroczenia skarbowego; 

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

przeciwko innej osobie ściganie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe albo podejmowania takich zabiegów w toku postępowania; 

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

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

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 
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Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 

1998 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 708), zwanego dalej "Statutem". 

<§ 3a. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne również w 

celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem, o którym mowa w art. 45 § 2 

Kodeksu karnego albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.> 

§ 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. 

§ 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów telefonicznych 

ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator. 

§ 8. (uchylony). 

 

Art. 291. 

[§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec 

grzywnę lub świadczenie pieniężne albo w związku z którym można orzec przepadek lub 

środek kompensacyjny, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na 

mieniu oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli 

zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia w 

zakresie wskazanej kary, świadczenia pieniężnego, przepadku lub środka 

kompensacyjnego będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione. 

§ 2. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przepadku może nastąpić również na mieniu osoby 

fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o której 

mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego.] 

<§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które lub w 

związku z którym można orzec: 
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1) grzywnę, 

2) świadczenie pieniężne, 

3) przepadek, 

4) środek kompensacyjny, 

5) zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści 

majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej 

równowartości 

– może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania tego orzeczenia na mieniu 

oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli 

zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia 

będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione. 

§ 2. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia określonego w § 1 pkt 3 lub 5 może nastąpić 

również na mieniu osoby fizycznej, o której mowa w art. 44a Kodeksu karnego, lub 

osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, o której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego, lub na mieniu, które 

podlegałoby przepadkowi na podstawie art. 45a § 1 lub 2 Kodeksu karnego.> 

<§ 2a. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej albo jej 

równowartości lub orzeczenia przepadku świadczenia albo jego równowartości 

wobec podmiotu zobowiązanego określonego w art. 91a może z urzędu nastąpić na 

mieniu tego podmiotu.> 

§ 3. Z urzędu może także nastąpić na mieniu oskarżonego zabezpieczenie wykonania 

orzeczenia o kosztach sądowych, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego 

zabezpieczenia wykonanie orzeczenia w tym zakresie będzie niemożliwe albo znacznie 

utrudnione. 

§ 4. Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie uchylić w całości lub w części, jeżeli 

ustaną przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane w określonym rozmiarze, 

lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie choćby w części. 

 

Art. 292. 

§ 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w przepisach Kodeksu postępowania 

cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[§ 2. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez zajęcie ruchomości, wierzytelności 

i innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w jej braku, w 

zbiorze złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być ustanowiony zarząd 

nieruchomości lub przedsiębiorstwa oskarżonego.] 

<§ 2. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez zajęcie ruchomości, 

wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu 

zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze 

wieczystej, a w jej braku, w zbiorze złożonych dokumentów. W miarę potrzeby 

może być ustanowiony zarząd nieruchomości oskarżonego.> 

§ 3. Przepis art. 232 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 292a. 

§ 1. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 291 § 1, może nastąpić 

również przez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i wyznaczenie 

zarządcy. W postanowieniu określa się przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną 

część oraz wskazuje się zarządcę spośród osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, o której mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji 

doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883). 

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym postanowienie o zabezpieczeniu przez 

ustanowienie przymusowego zarządu wydaje prokurator. Postanowienie podlega 

zatwierdzeniu przez sąd. 

§ 3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 2, prokurator najpóźniej w ciągu 7 

dni występuje do sądu o jego zatwierdzenie. W przedmiocie zatwierdzenia sąd 

rozstrzyga w ciągu 7 dni od dnia przekazania mu postanowienia. 

§ 4. Zabezpieczenie upada z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie 

zatwierdzenia postanowienia, o którym mowa w § 2. 

§ 5. W przedmiocie zatwierdzenia postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu orzeka 

na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym sąd rejonowy, 

w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a po wniesieniu aktu oskarżenia 

w przedmiocie zatwierdzenia orzeka sąd, przed którym sprawa się toczy. 

§ 6. Po wniesieniu aktu oskarżenia postanowienie o zabezpieczeniu przez ustanowienie 

przymusowego zarządu wydaje sąd, przed którym sprawa się toczy. 

§ 7. Na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia postanowienia 

o zabezpieczeniu lub w przedmiocie zabezpieczenia stronom, pokrzywdzonemu oraz 
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właścicielowi lub osobie kierującej przedsiębiorstwem w jego imieniu służy 

zażalenie. 

§ 8. Zarządca zapewnia ciągłość pracy zabezpieczonego przedsiębiorstwa oraz 

przekazuje sądowi lub prokuratorowi posiadane informacje mające znaczenie dla 

toczącego się postępowania, w szczególności o sposobie i okolicznościach 

wykorzystania tego przedsiębiorstwa do popełnienia przestępstwa lub ukrycia 

osiągniętej z niego korzyści oraz o rzeczach i dokumentach mogących stanowić 

dowód w sprawie. 

§ 9. Zarządca sporządza spis składników majątku i praw majątkowych 

przedsiębiorstwa i przekazuje go prokuratorowi lub sądowi, który wydał 

postanowienie o zabezpieczeniu. Właściciel lub inna osoba kierująca 

przedsiębiorstwem w jego imieniu może wnosić do prokuratora lub sądu, który 

wydał postanowienie o zabezpieczeniu, o wyłączenie określonych składników 

majątku lub praw majątkowych z zabezpieczenia. 

§ 10. Na postanowienie w przedmiocie wyłączenia określonych składników majątku lub 

praw majątkowych z zabezpieczenia stronom, pokrzywdzonemu oraz właścicielowi 

lub innej osobie kierującej przedsiębiorstwem w jego imieniu służy zażalenie. 

 

Art. 292b. 

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 292a § 1, może nastąpić również w stosunku do 

przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541), jeśli zebrane dowody wskazują na wysokie 

prawdopodobieństwo, że podmiot ten może podlegać odpowiedzialności na podstawie tej 

ustawy.> 

Art. 323. 

§ 1. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co do dowodów 

rzeczowych stosownie do przepisów art. 230-233. 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie podejrzanemu, 

pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich 

roszczenie. 

[§ 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie 

istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 
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47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie 

przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia 

postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.] 

<§ 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie 

istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2, art. 

43a oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o 

orzeczenie przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również 

w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje 

orzeczenie przepadku.> 

Art. 333. 

§ 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 

1)   listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda; 

2)   wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się 

oskarżyciel. 

§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań 

świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym 

oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, a okoliczności te nie są tak doniosłe, 

aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie dotyczy to 

osób wymienionych w art. 182. 

§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób 

pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1 

pkt 1. 

§ 4. (uchylony). 

<§ 5. Prokurator może także dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o orzeczenie wobec 

podmiotu zobowiązanego określonego w art. 91a zwrotu korzyści majątkowej albo 

jej równowartości uprawnionemu podmiotowi lub orzeczenie przepadku 

świadczenia albo jego równowartości na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek powinien 

zawierać uzasadnienie.> 

Art. 334. 

§ 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz z 

załącznikami. 
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§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także: 

1)   załącznik adresowy do akt sprawy; 

2)   po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego, a w przypadku określonym w 

art. 335 § 2 także dla każdego pokrzywdzonego. 

§ 3. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343 i art. 343a 

oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a także 

osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego 

należy pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o 

działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

<§ 4. O złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 333 § 5, prokurator zawiadamia 

podmiot zobowiązany i podmiot uprawniony określone w art. 91a oraz poucza te 

podmioty o treści przepisów art. 91a, art. 415a i art. 444 § 2.> 

 

Art. 340. 

§ 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 oraz art. 323 § 1 i 2. 

[§ 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. 45a lub art. 99 § 1 Kodeksu karnego albo 

w art. 43 § 1, 2 lub w art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego sąd, umarzając 

postępowanie lub rozpoznając wniosek prokuratora wymieniony w art. 323 § 3, orzeka 

przepadek.] 

<§ 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. 45a lub art. 99 § 1 Kodeksu karnego 

albo art. 43 § 1 lub 2, art. 43a lub art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego sąd, 

umarzając postępowanie lub rozpoznając wniosek prokuratora, o którym mowa w 

art. 323 § 3, orzeka przepadek.> 

<§ 2a. Na postanowienie w przedmiocie przepadku służy zażalenie.> 

[§ 3. Osoba roszcząca sobie prawo do korzyści lub przedmiotów, których przepadek 

orzeczono na podstawie art. 44-45a Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 

Kodeksu karnego skarbowego, może dochodzić swych roszczeń tylko w postępowaniu 

cywilnym.] 

<§ 3. Osoba roszcząca sobie prawo do korzyści lub przedmiotów, których przepadek 

orzeczono na podstawie art. 44–45a Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 i 2, art. 43a 

oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może dochodzić swych roszczeń tylko 

w postępowaniu cywilnym.> 
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<Art. 415a. 

§ 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania sąd 

uwzględnia wniosek prokuratora, o którym mowa w art. 91a. Wniosku nie 

uwzględnia się, jeżeli roszczenie o zwrot korzyści majątkowej lub przepadek 

świadczenia jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym 

prawomocnie orzeczono. 

§ 2. Orzeczenie w przedmiocie wniosku nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w 

postępowaniu cywilnym w zakresie nieuwzględnionym w tym orzeczeniu.> 

 

Art. 422. 

§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku 

warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także 

pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie 

uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz 

pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się 

na piśmie. 

<§ 1a. Wniosek, o którym mowa w § 1, może również złożyć podmiot zobowiązany 

określony w art. 91a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio.> 

§ 2. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, 

których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia 

o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od 

oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. 

§ 2a. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i - pomimo złożenia 

wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był 

obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty 

doręczenia mu wyroku. 

§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po 

terminie lub jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na 

zarządzenie przysługuje zażalenie. 

§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać również referendarz sądowy. 
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Art. 444. 

<§ 1.> Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku 

warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje 

apelacja. 

<§ 2. Apelacja przysługuje również podmiotowi zobowiązanemu określonemu w art. 

91a.> 

[Art. 605a. 

Zatrzymanie osoby ściganej może nastąpić także na podstawie informacji o poszukiwaniu 

zamieszczonych w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Przepisy 

art. 244-246 i art. 248 stosuje się.] 

<Art. 605a. 

§ 1. Zatrzymanie osoby ściganej może nastąpić także na podstawie informacji o 

poszukiwaniu zamieszczonych w bazie danych Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnej lub w Systemie Informacyjnym Schengen. Przepisy art. 244–

246 i art. 248 stosuje się. 

§ 2. Przed złożeniem kierowanego do Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o tymczasowe 

aresztowanie osoby ściganej sąd może zastosować wobec tej osoby tymczasowe 

aresztowanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się o to właściwy organ 

państwa obcego poprzez wprowadzenie wpisu do bazy danych Międzynarodowej 

Organizacji Policji Kryminalnej lub do Systemu Informacyjnego Schengen, 

stanowiącego zapewnienie, że wobec osoby ściganej zapadł prawomocny wyrok 

skazujący lub wydano inną decyzję będącą podstawą pozbawienia wolności, a w 

przypadku rejestracji w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej 

– że państwo to wystąpi o jej wydanie.> 

 

Art. 607k. 

§ 1. Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem 

aresztowania, zwanym w niniejszym rozdziale "nakazem europejskim", następuje w celu 

przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia 

wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności. 
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§ 2. W razie otrzymania nakazu europejskiego prokurator przesłuchuje osobę, której nakaz 

dotyczy, informując ją o treści nakazu europejskiego oraz o możliwości wyrażenia zgody 

na przekazanie lub zgody na niestosowanie przepisu art. 607e § 1, po czym wnosi sprawę 

do właściwego miejscowo sądu okręgowego. 

[§ 2a. Zatrzymanie osoby ściganej nakazem europejskim może nastąpić także na podstawie 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. Przepisy art. 244-246 i art. 248 stosuje się.] 

<§ 2a. Zatrzymanie osoby ściganej nakazem europejskim może nastąpić także na 

podstawie wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen lub do bazy danych 

Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Przepisy art. 244–246 i art. 248 

stosuje się.> 

§ 3. Na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zastosować tymczasowe aresztowanie, 

oznaczając jego termin na czas niezbędny do przekazania osoby ściganej. Łączny okres 

stosowania tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć 100 dni. Samoistną 

podstawą zastosowania tymczasowego aresztowania jest istnienie wydanego w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej 

decyzji stanowiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej. 

[§ 3a. Przed wpłynięciem nakazu europejskiego sąd może zastosować wobec osoby ściganej 

tymczasowe aresztowanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się o to właściwy 

organ sądowy, który wydał nakaz europejski, zapewniając, że wobec osoby ściganej 

zapadł prawomocny wyrok skazujący lub wydano inną decyzję będącą podstawą 

pozbawienia wolności.] 

<§ 3a. Przed wpłynięciem nakazu europejskiego sąd może zastosować wobec osoby 

ściganej tymczasowe aresztowanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się o to 

właściwy organ sądowy, który wydał nakaz europejski, poprzez wprowadzenie 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen lub do bazy danych Międzynarodowej 

Organizacji Policji Kryminalnej, stanowiącego zapewnienie, że wobec osoby 

ściganej zapadł prawomocny wyrok skazujący lub wydano inną decyzję będącą 

podstawą pozbawienia wolności.> 

§ 4. Jeżeli odrębne przepisy prawa polskiego stanowią, że ściganie osoby, wobec której 

wydano nakaz europejski, jest uzależnione od zezwolenia właściwej władzy, przed 

skierowaniem sprawy do sądu stosuje się przepis art. 13. 

§ 5. Jeżeli jednocześnie z wydaniem nakazu europejskiego państwo członkowskie Unii 

Europejskiej zwróciło się o dokonanie przesłuchania osoby ściganej, osobę taką należy 
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przesłuchać przed rozpoznaniem nakazu. Przesłuchanie odbywa się w obecności osoby 

wskazanej w nakazie europejskim. Przepis art. 588 § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 611t. 

§ 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub 

cudzoziemca kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, sąd okręgowy, w 

którego okręgu wydano orzeczenie, za zgodą skazanego, może wystąpić o wykonanie 

orzeczenia bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale "państwem wykonania orzeczenia", 

jeżeli przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować 

wychowawcze i zapobiegawcze cele kary. 

[§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może nastąpić także na wniosek skazanego lub 

właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia.] 

<§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może nastąpić także na wniosek Ministra 

Sprawiedliwości, właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia 

lub skazanego.> 

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, sąd kieruje do właściwego sądu lub innego organu: 

1)   państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym posiada 

stałe lub czasowe miejsce pobytu, 

2)   państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym nie 

posiada stałego lub czasowego miejsca pobytu, lecz na podstawie prawomocnej 

decyzji będzie do niego wydalony po odbyciu kary lub zwolnieniu z zakładu 

karnego, 

3)   innego państwa wykonania orzeczenia, za zgodą właściwego sądu lub innego organu 

tego państwa 

- o ile skazany przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, do 

którego skierowano wystąpienie. 

§ 4. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, każdorazowo sąd kieruje wyłącznie do jednego 

państwa wykonania orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania 

orzeczenia może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo częściowego wykonania 

orzeczenia. 

§ 5. Zgoda skazanego na przekazanie nie jest wymagana, w wypadku gdy orzeczenie jest 

przekazywane do: 
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1)   państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym posiada 

stałe lub czasowe miejsce pobytu; 

2)   państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany będzie wydalony po odbyciu 

kary lub zwolnieniu z zakładu karnego na podstawie prawomocnej decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

3)   państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany zbiegł z obawy przed toczącym 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępowaniem karnym lub 

obowiązkiem odbycia orzeczonej kary. 

§ 6. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 1, 

dołącza się zaświadczenie zawierające wszystkie istotne informacje umożliwiające jego 

prawidłowe wykonanie. Odpis orzeczenia wraz z odpisem zaświadczenia przekazuje się 

Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 7. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na język urzędowy państwa wykonania 

orzeczenia albo na inny język wskazany przez to państwo. 

§ 8. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w § 6, może nastąpić 

również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w 

sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych dokumentów. Na żądanie 

właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd przekazuje odpis 

orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia. 

§ 9. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania 

orzeczenia sąd może również zwracać się do właściwych jednostek organizacyjnych 

Europejskiej Sieci Sądowej. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o 

którym mowa w § 6, zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące przekazanego 

do wykonania orzeczenia, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu 

wykonania orzeczenia wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie 

prawidłowej decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia. 

 

Art. 611tg. 

§ 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym 

rozdziale "państwem wydania orzeczenia", o wykonanie w Rzeczypospolitej Polskiej 

prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, orzeczenie to podlega wykonaniu 

przez sąd okręgowy. 
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[§ 2. Sąd okręgowy, na wniosek sprawcy lub z urzędu, może zwrócić się do właściwego sądu 

lub innego organu państwa wydania orzeczenia o przekazanie orzeczenia, o którym 

mowa w § 1, do wykonania, jeżeli pozwoli to w większym stopniu zrealizować 

wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.] 

<§ 2. Sąd okręgowy na wniosek Ministra Sprawiedliwości, sprawcy lub z urzędu może 

zwrócić się do właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia 

o przekazanie orzeczenia, o którym mowa w § 1, do wykonania, jeżeli pozwoli to 

w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.> 

§ 3. Do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub jego odpisu poświadczonego za zgodność z 

oryginałem powinno być dołączone zaświadczenie zawierające wszystkie istotne 

informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie. 

§ 4. Jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za tym, iż przejęcie orzeczenia do 

wykonania nie pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawczych i 

zapobiegawczych celów kary, sąd zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ 

państwa wydania orzeczenia. 

§ 5. Na wniosek właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia, sąd może 

wyrazić zgodę na wykonanie kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec sprawcy 

niemającego obywatelstwa polskiego lub nieposiadającego stałego lub czasowego 

miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pozwoli to w większym 

stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary. 

§ 6. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy wykonywaniu orzeczeń, o 

których mowa w § 1, stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

Art. 618. 

§ 1. Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności wypłaty dokonane z tytułu: 

1)   doręczenia wezwań i innych pism; 

2)   przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności postępowania; 

3)   sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych; 

4)   oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i 

przechowania zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży; 

5)   ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji; 
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6)   wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpieczeniu grożących kar majątkowych, 

jeżeli kary te zostały orzeczone, z wyłączeniem kosztów utrzymania w zakładzie 

karnym i kosztów pobytu w zakładach leczniczych na obserwacji psychiatrycznej; 

7)   należności świadków i tłumaczy; 

8)   kosztów postępowania mediacyjnego; 

9)   należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii lub wystawienia 

zaświadczenia, w tym koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego; 

9a)  kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżonego, z wyłączeniem należności 

biegłych psychiatrów; 

<9b) kosztów zarządu przymusowego;> 

10)  opłat przewidzianych za udzielenie informacji z rejestru skazanych; 

11)  nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub 

radców prawnych; 

12)  ryczałtu kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o 

którym mowa w art. 214 § 1; 

13)  realizacji umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, i 

postępowań prowadzonych na podstawie działu XIII, także jeżeli nie zostało wydane 

postanowienie, o którym mowa w art. 303. 

§ 2. Jeżeli wysokości i zasad ustalania należności określonych w § 1 nie regulują odrębne 

przepisy, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób ich 

obliczania, mając na uwadze faktyczny koszt dokonania danej czynności. 

§ 3. W razie braku przepisów wymienionych w § 2, o wysokości danego wydatku decydują 

kwoty przyznane przez sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący postępowanie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. 

poz. 557, z późn. zm.) 

 

Art. 29b. 

[§ 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 

§ 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego jest tymczasowo 
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wolny od opłat sądowych, a w razie oddalenia powództwa powód jest obowiązany uiścić 

opłaty na zasadach ogólnych.] 

<§ 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa, o którym mowa w art. 293 § 7 Kodeksu 

postępowania karnego, lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, jest 

tymczasowo wolny od opłat sądowych, a w razie oddalenia powództwa powód jest 

obowiązany uiścić opłaty na zasadach ogólnych.> 

§ 2. Jeżeli w celu obalenia domniemania powód powołuje się na nabycie odpłatne, powinien 

wskazać źródło nabycia i udowodnić pochodzenie potrzebnych do nabycia środków. 

§ 3. Sprzedaż ruchomości lub nieruchomości nie może nastąpić przed prawomocnym 

rozstrzygnięciem sprawy. 

 

Art. 187. 

§ 1. Sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg 

naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej 

instancji, w celu wykonania orzeczonego przepadku lub nawiązki na rzecz Skarbu 

Państwa. 

§ 2. Objęte przepadkiem przedmiot, korzyść majątkowa lub jej równowartość przechodzą na 

własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a w wypadku 

wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 293 § 7 Kodeksu postępowania karnego - 

z chwilą uprawomocnienia się wyroku oddalającego powództwo przeciwko Skarbowi 

Państwa. 

 

<Art. 187a. 

§ 1. Wykonanie przepadku przedsiębiorstwa następuje przez jego sprzedaż w całości lub 

w zorganizowanej części albo spieniężenie poszczególnych składników mienia 

przedsiębiorstwa. 

§ 2. Wykonanie przepadku przedsiębiorstwa następuje przez jego sprzedaż w całości lub 

w zorganizowanej części, chyba że sprzeciwiają się temu względy szybkości 

postępowania lub oczekiwana suma uzyskana ze sprzedaży nie jest istotnie większa 

od oczekiwanej sumy uzyskanej ze spieniężenia poszczególnych składników mienia 

przedsiębiorstwa, lub dalsza działalność przedsiębiorstwa nie jest uzasadniona.  

§ 3. O wyborze sposobu wykonania przepadku przedsiębiorstwa sąd rozstrzyga 

postanowieniem.  
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§ 4. Do wykonania przepadku przedsiębiorstwa przez jego sprzedaż w całości lub w 

zorganizowanej części stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego, z zastrzeżeniem, że art. 106422 Kodeksu postępowania cywilnego nie 

stosuje się w stosunku do Skarbu Państwa. Przepisu art. 187 § 1 nie stosuje się. 

§ 5. Orzeczony zarząd przymusowy trwa do chwili sprzedaży całości lub zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa. Jeżeli zarząd przymusowy nie był ustanowiony, sąd 

ustanawia go postanowieniem. Przepisy art. 292a § 1 i 8–10 Kodeksu postępowania 

karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Do czasu wykonania przepadku przedsiębiorstwa przyjmuje się, że zarząd 

przymusowy jest ustanowiony nad przedsiębiorstwem osoby fizycznej.> 

 

Art. 188. 

§ 1. Wykonując przepadek, naczelnik urzędu skarbowego przejmuje w posiadanie składniki 

mienia wymienione w wyroku. 

§ 2. Wykonując przepadek przedmiotów, równowartości takich przedmiotów, korzyści 

osiągniętych z przestępstwa albo równowartości takich korzyści, naczelnik urzędu 

skarbowego, w razie potrzeby, ustala składniki mienia objętego przepadkiem, przed ich 

przejęciem. 

<§ 2a. Wykonując przepadek przedsiębiorstwa przez spieniężenie poszczególnych 

składników jego mienia, naczelnik urzędu skarbowego sporządza spis składników 

majątku przedsiębiorstwa i przekazuje go sądowi. Sąd zatwierdza spis składników 

w drodze postanowienia. Na postanowienie zażalenie służy prokuratorowi, 

skazanemu i jego obrońcy oraz właścicielowi lub innej osobie kierującej 

przedsiębiorstwem w jego imieniu. Do czasu zatwierdzenia spisu nie dokonuje się 

czynności, o których mowa w § 5.> 

§ 3. Przed przystąpieniem do przejęcia składników mienia, o których mowa w § 1 lub 2, 

naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku wcześniejszego wzywania osoby, u 

której się znajdują, do ich wydania. 

§ 4. Przejęte nieruchomości naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w zarząd właściwym 

organom administracji publicznej. 

§ 5. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe naczelnik urzędu 

skarbowego spienięża według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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§ 6. Przejęte przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej spienięża się, gdy 

wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków państwowe muzeum, 

biblioteka lub archiwum nie wyrażą zgody na ich nieodpłatne nabycie. 

 

<Art. 188a. 

Jeżeli orzeczony przepadek nie może zostać wykonany w całości ani w części, gdyż 

składnik mienia podlegający przepadkowi został usunięty, zniszczony, zgubiony, ukryty 

albo z innych przyczyn faktycznych lub prawnych nie może zostać przejęty, sąd może 

orzec, a w razie przepadku korzyści pochodzącej z przestępstwa orzeka, przepadek 

równowartości tego składnika mienia, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów 

określonych w art. 44 § 6 Kodeksu karnego.> 

 

<Art. 189a. 

Przepadek przedsiębiorstwa nie obejmuje jego nazwy ani firmy, ani wchodzących w 

jego skład autorskich praw osobistych.> 

 

Art. 192. 

§ 1. W razie uchylenia orzeczenia o przepadku, jego darowania lub zwolnienia rzeczy w 

wyniku wniesionego powództwa składniki mienia przejęte w trakcie wykonania 

przepadku zwraca się uprawnionemu. W razie niemożności zwrotu Skarb Państwa 

odpowiada za szkodę, którą poniósł uprawniony. 

§ 2. Osoba, której zwraca się przedmioty objęte przepadkiem lub wypłaca odszkodowanie w 

ramach odpowiedzialności, o której mowa w § 1, obowiązana jest do zwrotu Skarbowi 

Państwa sum zapłaconych wierzycielom na podstawie art. 190 do wysokości wartości 

zwróconych składników mienia lub wypłaconego odszkodowania. Jeżeli zwrotowi 

podlega nieruchomość, wierzytelność Skarbu Państwa zabezpiecza się przez wpis 

hipoteki przymusowej w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. 

Podstawę wpisu stanowi postanowienie o zabezpieczeniu, wydane przez naczelnika 

urzędu skarbowego. 

§ 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie do odpowiedzialności, o której mowa 

w § 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

<§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do przepadku orzeczonego w razie 

zawieszenia lub umorzenia postępowania.> 
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<Art. 195c. 

Do zarządu przymusowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego o zarządzie przymusowym w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy – 

Kodeks postępowania karnego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201)  

 

Art. 182. 

§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba 

uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, 

bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego , a w toku 

postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby administracji skarbowej, 

zwanych dalej "upoważnionymi organami podatkowymi", do sporządzenia i przekazania 

informacji dotyczących strony postępowania w zakresie: 

1)   posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

2)   posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów 

depozytowych; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, 

a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących 

działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych 

oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich 

oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 
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§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie upoważnionego organu 

podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach 

uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 

1997), na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego są obowiązane do 

sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz 

podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach 

oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z 

żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia. 

§ 5. Udzielenie informacji następuje nieodpłatnie. 

§ 6. Informacje mogą być przekazane w postaci elektronicznej. Przepis art. 168 § 3a pkt 1 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)   (uchylony); 

3a)  (uchylony); 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

5a)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony 

Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w 
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zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

5b)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów; 

<5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży 

Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom 

lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom 

lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem;> 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

6c)  organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1581 i 1948); 

6d)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 

r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 996 i 1823); 

6e) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz 

ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) 

 

Art. 105. 

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

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

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

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

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

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

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

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

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

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

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

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

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

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)  innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e) innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 92ba 

ust. 3; 
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2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

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

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

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

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

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

przestępstwo skarbowe: 

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

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej,] 

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

lub przestępstwo skarbowe: 

– przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, 

w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

– popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji 

dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

– określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2137 oraz z 2017 r. poz. 244 i …), zwanej 

dalej „Kodeksem karnym”, 

– w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności 

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich 

obowiązywania,> 

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

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

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

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

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego 

w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

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

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

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

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

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,] 
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<l)Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących 

z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w 

art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 

1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 , 244 i …),> 

<la) Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i …),> 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego 

ustawowych zadań, 

ła)  Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu 

do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59), 

( litery m–z   pominięto) 

( ust. 3. – ust. 7.  pominięto)  

 

Art. 106. 

[1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów 

mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 
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6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem 

karnym".] 

<1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów 

mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu 

karnego.> 

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

określa odrębna ustawa. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

 

Art. 106a. 

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana 

w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem 

skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub 

art. 299 Kodeksu karnego - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny 

właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać 

uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1749). 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem 

innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank 

jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokada może nastąpić 

wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi 

takie podejrzenie. 

<3a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym 

mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, lub wykorzystywania działalności 

banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym prokurator może, w drodze 

postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na 
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rachunku bankowym na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, również pomimo 

braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, 

sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady środków na rachunku.> 

4. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, nie 

może trwać dłużej niż 72 godziny. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, bank zawiadamia 

prokuratora. 

[6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank. 

Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. W 

razie wszczęcia postępowania prokurator w drodze postanowienia dokonuje blokady 

środków na rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W postanowieniu określa się zakres, sposób i 

termin blokady rachunku.] 

<6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank. 

Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. W 

razie wszczęcia postępowania prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać 

określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W 

postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub 

blokady środków na rachunku.> 

7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku 

przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

[8. Blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane postanowienie o 

zabezpieczeniu majątkowym.] 

<8. Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed 

upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 3a, lub 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane 

postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie 

dowodów rzeczowych.> 
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9. W kwestiach dotyczących blokady środków na rachunku, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim przypadku, jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, nie miały związku z przestępstwem lub 

ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność za szkodę 

wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb Państwa. 

11. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2137, 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88) 

 

Art. 31. 

§ 1. Sąd może orzec albo orzeka przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1, 3 i 4 w 

wypadkach przewidzianych w kodeksie, także wówczas, gdy przedmioty te nie są 

własnością sprawcy. 

[§ 1a. Sąd może orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 2, niebędących 

własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek 

niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo 

mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia 

przestępstwa skarbowego.] 

<§ 1a. Sąd może orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 2, niebędących 

własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała, 

że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego 

albo mogła to przewidzieć przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych 

okolicznościach.> 

§ 2. Przepadku przedmiotów nie orzeka się, jeżeli są własnością osoby trzeciej, a sprawca 

uzyskał je w drodze czynu zabronionego jako przestępstwo lub wykroczenie. 

§ 3. Przepadku przedmiotów nie orzeka się także, jeżeli: 

1)   orzeczenie jego byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa 

skarbowego; 
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2)   uiszczono należność publicznoprawną dotyczącą przedmiotów zagrożonych 

przepadkiem, chyba że należność ta jest niewspółmiernie niska do kwoty 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów albo przepadek dotyczy 

przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4 lub które zostały specjalnie 

przysposobione do popełnienia czynu zabronionego. 

§ 4. Przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

§ 5. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, w szczególności napojów alkoholowych, 

kosmetyków lub produktów leczniczych, może zarządzić ich zniszczenie w całości albo 

w części, jeżeli sprzedaż tych przedmiotów jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub 

nieuzasadniona lub gdy przedmioty te nie odpowiadają warunkom dopuszczenia do 

obrotu w kraju określonym w odrębnych przepisach. 

§ 6. Wykonanie orzeczenia sądu o przepadku wyrobów tytoniowych następuje poprzez ich 

zniszczenie. 

§ 7. Koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosi sprawca czynu 

zabronionego. 

 

Art. 33. 

§ 1. Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, 

korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów określonych w art. 29 pkt 

1 lub 4, sąd orzeka środek karny przepadku tej korzyści. W razie niemożności orzeczenia 

środka karnego przepadku korzyści majątkowej orzeka się środek karny ściągnięcia jej 

równowartości pieniężnej. 

<§ 1a. Za korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa skarbowego uważa 

się także pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść.> 

[§ 2. W razie skazania za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia sprawca osiągnął, 

chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, uważa się, że mienie, które 

sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby 

nieprawomocnego wyroku, stanowi korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia 

przestępstwa skarbowego, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi 

dowód przeciwny.] 
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<§ 2. W razie skazania za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia sprawca 

osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, albo 

przestępstwo skarbowe, z którego sprawca osiągnął lub mógł osiągnąć, chociażby 

pośrednio, korzyść majątkową, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna 

granica jest wyższa niż 3 lata, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego za korzyść uzyskaną z 

popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do 

którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa 

skarbowego do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że 

sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.> 

§ 3. Jeżeli mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, o którym mowa 

w § 2, zostało przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, 

uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby lub jednostki oraz 

przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że na podstawie 

okoliczności towarzyszących ich nabyciu nie można było przypuszczać, że mienie to, 

chociażby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego. 

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się także przy dokonaniu zajęcia stosownie do przepisu art. 131 § 

4 przy zabezpieczeniu grożącego przepadku korzyści majątkowej oraz przy egzekucji 

tego środka. Osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie ustanowione w § 3, może 

wystąpić z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania; do 

czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega 

zawieszeniu. 

§ 5. W razie współwłasności orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub 

równowartości pieniężnej tego udziału. 

§ 6. Środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej równowartości 

pieniężnej nie orzeka się, jeżeli korzyść majątkowa podlega zwrotowi innemu 

uprawnionemu podmiotowi. 

§ 7. Objęta przepadkiem korzyść majątkowa lub ściągnięcie jej równowartości pieniężnej 

przechodzi na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a w 

wypadku, o którym mowa w § 4 zdanie drugie, z chwilą uprawomocnienia się wyroku 

oddalającego powództwo przeciwko Skarbowi Państwa. 
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<Art. 43a. 

Jeżeli zebrane dowody wskazują, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd 

może go orzec także w przypadku śmierci sprawcy, umorzenia postępowania z powodu 

niewykrycia sprawcy, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w 

której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony nie może brać udziału w 

postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby.> 

 

Art. 132. 

<§ 1.> Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 131, upada, gdy nie zostaną 

prawomocnie orzeczone: przepadek przedmiotów lub ściągnięcie ich równowartości 

pieniężnej, środek karny przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej 

równowartości pieniężnej. Zabezpieczenie należności publicznoprawnej upada, jeżeli 

w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 

postępowanie w sprawie nie zostanie wszczęta egzekucja dla ściągnięcia tych 

należności. 

<§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 43a, zabezpieczenie pozostaje w mocy do 

chwili orzeczenia przez sąd w przedmiocie przepadku.> 

 

 

 

 

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

poz. 719, 831, 904 i 1948) 

 

Art. 54. 

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

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

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

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 

związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 
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Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową, 

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

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej; 

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

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną 

umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

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

3)  organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe: 

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

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub 

transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy 

zawodowej; 

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

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

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

2015 r. poz. 1096); 

5)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim 

umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

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

Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 
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niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

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

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

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

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

<7) Policji – jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i …);> 

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

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

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 

904); 

<7b) Żandarmerii Wojskowej – jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach 

i w trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 

i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i …);> 

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

zabezpieczającym; 

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

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

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

poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

9)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli 

wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków 

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

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 
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1)   przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach 

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

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

oraz z 2015 r. poz. 396); 

2)   przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę 

prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 

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

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

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

"ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

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

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

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY 

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948) 

 

Art. 19. 

1. W przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora zawiadomienia, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 zdanie drugie, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub 

dokonać blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od 

otrzymania tego zawiadomienia. 

<1a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym 

mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, postanowienie, o którym mowa 

w ust. 1, może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1.> 
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2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, sposób i termin 

wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje zażalenie do 

sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

3. (uchylony). 

[4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 zdanie drugie, nie zostanie 

wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.] 

<4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 

3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 zdanie 

drugie, albo wydania postanowienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1a, nie 

zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w 

przedmiocie dowodów rzeczowych.> 

5. W kwestiach dotyczących wstrzymania transakcji lub blokowania rachunku 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH 

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

244) 

 

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, 
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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), 

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 <,> 

<10) o których mowa w pkt 1–9 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego 

albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego – w celu ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

wydaje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych właściwy ze względu na 

siedzibę tego komendanta. 

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

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 

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

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo 

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

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

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony) 

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

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

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

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

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

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
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4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

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 

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. 
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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 

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 



- 62 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

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

karnego. 

(16a. - 16e. uchylone). 

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

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

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału 

Żandarmerii Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne 

zniszczenie; 

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

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

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

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

Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo 

komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi do spraw 

wojskowych te materiały. 

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

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

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

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

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

wojskowych przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

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

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

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

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

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

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

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

spraw wojskowych i organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny 

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

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla 

toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

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

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

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

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

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

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia; 

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

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
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dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i 

zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

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

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

Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

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

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

 

<Art. 40b. 

1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa 

w art. 31 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Żandarmeria 

Wojskowa może korzystać z informacji: 

1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego; 

2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1910, z późn. zm.); 

3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 85 i …); 

4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 963, z późn. zm.); 

5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. …); 
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6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. …); 

7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz 

z 2017 r. poz. …); 

8) objętych tajemnicą dotyczącą poszczególnych umów ubezpieczenia, o której mowa 

w art. 35 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …). 

2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane 

z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie 

żołnierzom Żandarmerii Wojskowej prowadzącym czynności w danej sprawie oraz 

ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez 

nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te 

informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli 

następuje to w celu ścigania karnego. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii 

Wojskowej albo komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przez wojskowy sąd 

okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1: 

1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych 

zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024), 

2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i …), 

3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub czynności, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
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oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i 

czasu ich obowiązywania, 

4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane 

płatnika składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów 

giełdowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu 

instrumentami finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi, 

8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub 

uprawnionym z umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

– udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii 

Wojskowej albo komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej lub 

upoważnionych przez nich pisemnie żołnierzy. 

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

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

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

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji i danych. 



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje określone w ust. 5 

pkt 1, 2 i 4–6.> 

 

 

 

 

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

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 

60) 

Art. 5. 

1. Do zadań ABW należy: 

1)   rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w 

suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego 

terytorium, a także obronność państwa; 

2)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: 

a)  szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji 

niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, 

b)  godzących w podstawy ekonomiczne państwa, 

c)  korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 

1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. 

poz. 1202), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa, 

d)  w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

e)  nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami 

wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i 

substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym <,> 

<f)  przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, 

art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244 i …), 

jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e> 
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oraz ściganie ich sprawców; 

2a)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, 

istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów 

teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci 

teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i 

usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów 

teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń 

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

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

1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250); 

<2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, 

o których mowa w pkt 2;> 

3)   realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji 

niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych; 

4)   uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa i jego porządku konstytucyjnego; 

5)   podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 pkt 2. 

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania punktu kontaktowego do 

wymiany danych, o którym mowa w art. 16 ust. 3 decyzji Rady 2008/615/WSiSW w 

sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 

przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1). 

 

Art. 27. 

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

Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną - gdy inne 

środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne - przy wykonywaniu czynności 
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operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW w celu rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w: 

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

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

skarbowego - jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa 

- oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodów tych przestępstw i ścigania ich sprawców.] 

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

Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

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

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW w 

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

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

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

karnego skarbowego – jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa, 

3) art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 Kodeksu 

karnego – jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2 

– oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodów tych przestępstw, ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami i ścigania ich 

sprawców.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

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

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

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

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

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

kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca protokolarne, 

komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

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

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

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 
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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. 

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

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

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

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

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

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

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

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

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

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

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 

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

których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 
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9a. Szef ABW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w 

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

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

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

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

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

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć 

udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW. 

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

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

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

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli 

operacyjnej. 

12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

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

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

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 

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

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

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

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

jej toku materiały. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
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kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

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

15a. - 15e. (uchylone). 

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

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

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem postanowienia 

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z materiałami 

zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek dotyczy. 

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

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

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

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

ABW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

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

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

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

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

postępowania karnego, Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

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

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

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

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

w ust. 15h pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

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

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

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

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

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

niedopuszczalne. 

15k. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

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

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

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

którym mowa w ust. 15j, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef 

ABW niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów. 

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

bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie 

przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. 

Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

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

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

Prokuratora Generalnego. 

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

zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. 

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

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla 

bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas 

stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień Prokuratora Generalnego o wydaniu 

przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli 

operacyjnej. 

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

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. (uchylony). 

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

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

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 
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charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

Art. 34a. 

[1. W zakresie swojej właściwości ABW, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, może korzystać z przetwarzanych przez banki informacji 

stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów 

wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów 

dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub 

zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, a w szczególności z przetwarzanych 

przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.] 

<1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, ABW może korzystać 

z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz 

informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o 

rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu 

instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z 

uczestnikami funduszy inwestycyjnych, a w szczególności z przetwarzanych przez 

uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904); 

2)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową;  

3)   podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636); 

4)   instytucji obowiązanych i podmiotów świadczących usługi finansowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615); 
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5)   podmiotów wykonujących działalność z zakresu usług płatniczych na podstawie 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572); 

6)   funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących 

działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn. zm.); 

7)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom ABW 

prowadzącym w danym postępowaniu czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich 

przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Akta 

postępowań zawierające te informacje i dane udostępnia się również sądom i 

prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

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

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze postanowienia, wyraża 

zgodę na udostępnienie informacji i danych, o których mowa w ust. 1, określając ich 

rodzaj, zakres oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia 

zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Szefowi ABW na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym mowa w ust. 

6, przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku wyrażenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgody na udostępnienie 

informacji i danych, o których mowa w ust. 1, Szef ABW pisemnie informuje podmiot, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 5, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia, 
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wskazując jego datę i sygnaturę, oraz o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają 

być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie 

funkcjonariusza ABW upoważnionego do ich odbioru. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

Szef ABW informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu Sądu 

Okręgowego w Warszawie wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

10. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej 

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

oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, 

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

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

Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jest powiadamiany o 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o udostępnieniu informacji i danych przez 

prokuratora lub, na jego polecenie, przez Szefa ABW przed zamknięciem postępowania 

przygotowawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, Szef ABW niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym 

podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisu ust. 

3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i 

informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek 

organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę ochrony 

danych przed nieuprawnionym dostępem. 
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I 

ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260) 

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

2)  organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki 

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

2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677); 

4) -  6)  (uchylone); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

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

Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 
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maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

[9)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

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

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.);] 

<9) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i …);> 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

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

zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643); 

<9b) Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 

i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i …);> 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

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

poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 
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12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne 

ASI tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej 

spółki inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów 

niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 

14)   Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których mowa 

w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

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

2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 
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1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)    organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym organem 

postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 

tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

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

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

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

2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677); 

6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 
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[8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.);] 

<8) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących 

z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i …);> 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

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

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 

960); 

<8c) Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244 i …);> 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne 

w toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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

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

1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

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

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 892), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych 

zadań. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1289) 

 

Art. 40. 

[1. W przypadku otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

określonego w art. 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prokurator 

może postanowić o dokonaniu blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 

3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia.] 

<1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w 

art. 181–183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przestępstwa, które 

może wywoływać istotne skutki w zakresie obrotu na rynku regulowanym, 

prokurator może postanowić o wstrzymaniu określonej transakcji lub dokonaniu 

blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od 

otrzymania tego zawiadomienia. Prokurator Krajowy może postanowić o 

przedłużeniu blokady rachunku o kolejne 3 miesiące.> 
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2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się organ wydający postanowienie, 

datę jego wydania, zakres, sposób i termin blokady rachunku, uzasadnienie oraz pouczenie 

o prawie do złożenia zażalenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ogłoszenie postanowienia, o którym mowa w 

ust. 1, może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy. O 

wydaniu postanowienia zawiadamia się wówczas niezwłocznie podmiot nadzorowany. 

[4. Blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia 

o przestępstwie nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.] 

<4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 

3 miesięcy od wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie wydane 

postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie 

dowodów rzeczowych.> 

5. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału do blokowania rachunku 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. 

U. poz. 555, z późn. zm.). 

 

 

 

 

USTAWA 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 i 244) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy: 

1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: 

a)  działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w 

art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym 

mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. 

poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 2015 

r. poz. 1635), 

[b)  wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, wyborom i referendum, 

określonym w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonym w art. 258, 
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wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, mieniu, określonym w art. 

286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297, 299 i 305, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonym w art. 310 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 585-592 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 

późn. zm.) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), jeżeli pozostają w 

związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,] 

<b) wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 

235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1, wyborom i referendum, określonych w art. 250a, 

porządkowi publicznemu, określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, 

określonych w art. 270–273, mieniu, określonych w art. 286, obrotowi 

gospodarczemu, określonych w art. 296–297, art. 299 i art. 305, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a także o których mowa w art. 585–592 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1578, 1579, 2255 i 2260) oraz określonych w art. 179–183 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 

1997 oraz z 2017 r. poz. …), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub 

działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,> 

c)  finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924 oraz z 2015 r. 

poz. 1064 i 1485), jeżeli pozostają w związku z korupcją, 

d)  obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w 

rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 

2013 r. poz. 186, z późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub 

działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, 

e)  zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

f)  obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobami medycznymi określonymi w art. 54 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
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oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991 oraz z 2016 r. 

poz. 652) 

- oraz ściganie ich sprawców; 

<1a) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, 

o których mowa w pkt 1;> 

2)   ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne; 

3)   dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 

1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych 

państwowych osób prawnych (Dz. U. poz. 255, z późn. zm.); 

4)   ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur 

podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, 

wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem 

jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania 

koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, 

kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 

5)   kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o 

prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których 

mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

6)   prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze 

właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady 

Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi, 

7)   podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu realizacji zadań CBA może podejmować 

współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi. 

2a. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa 

Rady Ministrów. 
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3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny 

ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub 

przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia. 

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 pkt 1. 

 

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.] 

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

CBA w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, uzyskania 

i utrwalenia dowodów przestępstw, a także ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z przestępstwami: 

1) określonymi 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) skarbowymi, 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 
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. 

poz. 1265), 

3) określonymi w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 

239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, jeżeli dotyczą 

przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2 

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

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

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

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

uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

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

tej sprawie. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W 

przypadku nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną 

oraz poleca niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby 

będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby 

postępowaniu. 

5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   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; 
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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 

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 
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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, 

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

Kodeks postępowania karnego. 

15a. - 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 
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zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te 

materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

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

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

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

mowa w ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem 

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

1997 r. - Kodeks karny. 

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

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

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

sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a 

także zarządza niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w 

postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. 

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

karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

15j. Szef CBA jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o 

którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef 

CBA niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów. 

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

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 
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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. 

 

Art. 23. 

[1. W zakresie swojej właściwości CBA, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, a także w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, może korzystać z przetwarzanych przez banki 

informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o 

rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub 

innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z 

przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.] 

1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w 

art. 2 ust. 1 pkt 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, oraz w celu kontroli 

prawdziwości oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, CBA 
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może korzystać z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę 

bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, 

umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących 

obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez 

uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

2)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904); 

3)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową; 

4)   funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

5)   podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym 

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

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

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

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Szefa CBA przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

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

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot 
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zobowiązany do ich udostępnienia albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 17 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

7. Szefowi CBA na postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku wyrażenia przez Sąd zgody na udostępnienie informacji Szef CBA pisemnie 

informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie 

informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane 

dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

CBA, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

10. Sąd, na wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością 

dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może 

zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 17 ust. 

11 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

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

CBA przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia 

niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 3 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585). 

15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i 

informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek 

organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory 
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dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę ochrony 

danych przed nieuprawnionym dostępem. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318, 1955 i 2138) 

 

Art. 5. 

1. Do zadań SKW należy: 

[1)   rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ 

RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw: 

a)  przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale 

XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), a 

także innych ustawach i umowach międzynarodowych, 

b)  przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oraz takich czynów skierowanych przeciwko 

państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 

c)  określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

d)  określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli 

mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych 

jednostek organizacyjnych MON, 

e)  przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub 

zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich 

czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 

f)  określonych w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 

zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194), 
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g)  innych niż określone w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego 

państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które 

zapewniają wzajemność;] 

<1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie, popełnianych przez żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz 

pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw: 

a) przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych 

w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244 i …), a także innych ustawach i 

umowach międzynarodowych, 

b) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz takich czynów skierowanych 

przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 

c) określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

d) określonych w art. 228–230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub 

innych jednostek organizacyjnych MON, 

e) przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub 

zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także 

takich czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają 

wzajemność, 

f) określonych w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 

zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228 i 1948), 

g) innych niż określone w lit. a–f, godzących w bezpieczeństwo potencjału 

obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także 

państw, które zapewniają wzajemność, 

h) określonych w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 

239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, jeżeli dotyczą 

przestępstw, o których mowa w lit. a–g, 
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jak również ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z tymi 

przestępstwami;> 

2)   współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do 

ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1; 

2a)  rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz przestępstw o 

charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego 

państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON; 

3)   realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w przepisach ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z 2015 r. 

poz. 21, 1224 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749); 

4)   uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym 

organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa 

lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, w zakresie 

określonym w pkt 1, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych 

zagrożeń; 

5)   prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu 

ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy; 

6)   uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 

7)   ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych 

MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa; 

8)   ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ 

RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, 

technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i 

inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt 1; 

9)   podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także 

umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. 

2. Zadania SKW obejmują również rozpoznawanie oraz wykrywanie przestępstw, o których 

mowa w ust. 1, popełnionych we współdziałaniu z żołnierzami pełniącymi czynną służbę 

wojskową, funkcjonariuszami SKW i SWW lub pracownikami SZ RP i innych jednostek 

organizacyjnych MON. 
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3. Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 i 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 

2017 r. poz. 60, 85 i 245) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)  w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i 

stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, w 

zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)  w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest niezbędne 

do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 

5a)  innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania 
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zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której 

mowa w art. 9fb; 

5b)  innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa 

w art. 13d ust. 3; 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

[12)  Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

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

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.);] 

<12) Policji – jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i …);> 

<12a) Żandarmerii Wojskowej – jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach 

i w trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 
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Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 

i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i …);> 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a także 

innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a) na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie : 

a)  posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub 

posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez 

kasę, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, 

z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich 

nadawców i odbiorców, 

b)  zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem 

wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie 

zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów; 

16)  na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z prowadzoną 

sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi 

kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą; 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 
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18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

19a)  na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 

1823); 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na 

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. 

poz. 147, 437, 904 i 960); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. poz. 996); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w 

tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27) na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 

organu do spraw informacji zgodnie żart. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. 

Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji 

Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

regulują odrębne przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 
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USTAWA z dnia 11 września 2015 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 

I REASEKURACYJNEJ (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948) 

 

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

[2)   Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.);] 

<2) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia 

i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 

20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 

i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i …);> 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 

<3a) Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 

potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i …);> 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 
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5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

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

U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych 

zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

8)   organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947); 

9)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 

1223); 

10)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309); 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, w 

zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077); 

13)  (uchylony); 

14)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych 

zadań, w związku z podjętą interwencją; 

15)  Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań; 

16)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania ustawowych 

zadań; 

17)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 
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18)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art. 

426 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia 

losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

22)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

23)  innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 

przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń; 

24)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w przypadku 

zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co najmniej dwóch 

zakładach ubezpieczeń, lub na potrzeby ustalenia odpowiedzialności, jeżeli ten sam 

przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego 

ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie 

przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

25)  podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz 

administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

26)  zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji 

należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji; 

27)  innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w zakresie 

umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
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szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, przekazywanych do centralnej 

ewidencji pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym. 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

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

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

z 2015 r. poz. 396). 

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań KAS należy: 

1)   realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem 

podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy; 

2)   realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów; 

3)   realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 

4)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów; 

5)   zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków celnych; 
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6)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie 

zabezpieczenia należności pieniężnych; 

7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego; 

8)   wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia; 

9)   kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS; 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

11)  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

12)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

13)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców; 

14)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub 

ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i 

wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę 

Celno-Skarbową; 

[15)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 

270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w związku z 

którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli 

zostały ujawnione przez KAS;] 

<15) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, 

art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a oraz w art. 286 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 

2017 r. poz. 244 i …), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, w związku z którymi 

nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, 
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zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały 

ujawnione przez KAS;> 

16)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w: 

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

jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, 

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

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, 

c)  art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko 

osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom 

podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców; 

<16a) ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w pkt 13–16 albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego 

skarbowego;> 

17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań 

w zakresie INTRASTAT; 

18)  wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z 

zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi 

i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków 

polityki handlowej; 

19)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

20)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną w 

oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, art. 62 ust. 5 pkt 1 
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lit. a-c, e i f oraz w art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 

1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 

131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz: 

1)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

2)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-

skarbowych, 

3)   zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu 

paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1928), 

4)   zadania określone w ust. 1 pkt 14-16 oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 15 

-    wykonują wyłącznie funkcjonariusze. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania 

przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania karnego", albo ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713). 

 

Art. 14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1)   nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów 

celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", 

dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum", oraz dyrektorów 

właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej "komórkami 

organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 

2)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3)   realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 
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4)   nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-

117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, 

art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133; 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym 

skarbowym"; 

[6)   realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 16;] 

<6) realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15–16a;> 

7)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

8)   przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

9)   koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych; 

10)  audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

11)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12)  wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13)  wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 

14)  wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
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2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320), art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), art. 25 ust. 

1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, 

zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. UE 

L 150 z 20.05.2014, str. 112) oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe 

dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, 

str. 12); 

15)  wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 1306/2013; 

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

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

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

17)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. 

UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18)  wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
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Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. 

Urz. UE L 248/1 z 18.09.2013, str. 1); 

19)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora 

Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz 

kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

Art. 33. 

1. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy: 

1)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w 

art. 54 ust. 2 pkt 9; 

2)   ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w art. 83 ust. 1; 

4)   prowadzenie urzędowego sprawdzenia; 

5)   obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności 

przewidzianych przepisami prawa celnego; 

6)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z 

przywozem i wywozem towarów; 

7)   prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych 

przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem 

lub wywozem towarów; 
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8)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

9)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz 

ściganie ich sprawców; 

10)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w: 

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

archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), 

b)  art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333), 

c)  art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu karnego, 

d)  art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

e)  art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

f)  art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228), 

g)  art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu 

etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103 i 

1893), 

h)  art. 109 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 i 1887), 

i)  art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 

131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), 

j)  art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), 
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k)  art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822), 

l)  art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669) 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom, a także ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową; 

[11)  realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15;] 

<11) realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 16a;> 

12)  wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 120 

ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 2 i 5 i art. 133; 

13)  współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych 

przepisami prawa międzynarodowego; 

14)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy 

ryzyka dotyczącej zjawisk występujących w obszarze jego właściwości; 

15)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-

skarbowego. 

Art. 113. 

[1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13-16 i art. 14 ust. 1 

pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych 

właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności określonych w niniejszym 

przepisie, w art. 114-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-

126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, z zachowaniem ograniczeń 

wynikających z art. 114-126 i art. 127 ust. 1-5, mogą uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i 

wykorzystywać: 

1)   informacje zawierające dane osobowe, 

2)   dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1, 

3)   informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych 
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-   podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego.] 

<1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13–16a i art. 14 

ust. 1 pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów 

międzynarodowych właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności 

określonych w niniejszym przepisie, w art. 114–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–

10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, 

z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 114–126 i art. 127 ust. 1–5, mogą 

uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać: 

1) informacje zawierające dane osobowe, 

2) dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1, 

3) informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych 

– podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego 

lub posiadania mienia zagrożonego przepadkiem.> 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz 

utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają wyłącznie funkcjonariusze pełniący 

służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych: 

1)   urzędu obsługującego ministra, 

2)   urzędu celno-skarbowego 

-   zwani dalej "funkcjonariuszami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze". 

 

Art. 114. 

1. [W celu zapobiegania przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 14-16, lub wykrywania tych przestępstw funkcjonariusze wykonujący 

czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą uzyskiwać dane niestanowiące treści 

odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach 

usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w:] <W celu zapobiegania 

przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

14–16, lub wykrywania tych przestępstw oraz wykonania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 16a, funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-
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rozpoznawcze mogą uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu 

telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi 

świadczonej drogą elektroniczną, określone w:> 

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

z 2016 r. poz. 1489, 1579 i 1823), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", 

2)   art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwane dalej 

"danymi pocztowymi", 

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

zwane dalej "danymi internetowymi" 

-   oraz mogą je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący usługi 

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

1)   na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu 

celno-skarbowego; 

2)   na pisemny wniosek funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-

rozpoznawcze posiadającego pisemne upoważnienie Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego do występowania w jego imieniu 

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

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi wykonującemu 

czynności operacyjno-rozpoznawcze posiadającemu pisemne upoważnienie, o którym 

mowa w pkt 2. 

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

1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora 

pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy 

niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taką przewiduje porozumienie zawarte 

pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a tym podmiotem. 

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

telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia: 

1)   możliwość ustalenia funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-

rozpoznawcze uzyskującego dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane; 

2)   zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych. 



- 116 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzą 

rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych i danych 

internetowych zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną KAS i 

funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze uzyskującego te dane, 

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

formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

 

Art. 115. 

1. [W celu zapobiegania przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 14-16, lub wykrywania tych przestępstw funkcjonariusze wykonujący 

czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą uzyskiwać:] <W celu zapobiegania 

przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

14–16, lub wykrywania tych przestępstw oraz wykonania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 16a, funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-

rozpoznawcze mogą uzyskiwać:> 

1)   dane z wykazu, o których mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne, 

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

telekomunikacyjne, 

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

oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i 

formę organizacyjną tego użytkownika, 

4)   w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione 

użytkownikowi 

-   oraz mogą je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 114 ust. 

2-5 stosuje się. 

Art. 117. 

[1. W celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych 

lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16, oraz przestępstw ściganych na 

podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych funkcjonariusze wykonujący 

czynności operacyjno-rozpoznawcze w toku czynności podejmowanych w ramach 
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czynności operacyjno-rozpoznawczych mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy 

użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom.] 

<1. W celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw 

skarbowych lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14–16, oraz 

przestępstw ściganych na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, jak 

również wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16a, funkcjonariusze 

wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze w toku czynności podejmowanych 

w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych mają prawo do obserwowania i 

rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.> 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie 

najmniej naruszający dobra osoby, wobec której zostały podjęte. 

3. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, osobie, wobec której były one 

stosowane, przysługuje, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich stosowaniu, 

zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora okręgowego. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku nadzoru transgranicznego, o którym 

mowa w art. 21 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii 

Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, 

sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. 

 

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, 
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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 <,> 

<9) określonych w pkt 1–8 lub art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego – w celu 

ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem> 

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

Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Szefa Krajowej 

Administracji 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; 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Art. 133. 

1. Funkcjonariusze w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 

[13-16] <13–16a>, art. 14 ust. 1 pkt 7 i 19 oraz art. 33 ust. 1 pkt 15, oprócz uprawnień 

określonych w art. 64 mają prawo do: 

1)   zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania 

lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku i środków 

przewozowych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego; 

2)   zatrzymywania i przeszukiwania urządzeń zawierających dane informatyczne lub 

systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach 

lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej pocztą 

elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego; 

3)   zatrzymywania osób wskutek pościgu, o którym mowa w art. 20 Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r., w celu niezwłocznego przekazania ich 

funkcjonariuszom administracji celnej właściwego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

4)   zatrzymywania osób i przedmiotów, których dane wprowadzone zostały do systemów, 

o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 

Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607), w celu podjęcia 

wnioskowanych we wpisie działań albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub 

przedmiotu uprawnionemu organowi; 
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5)   konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c-g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o 

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

poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904); 

6)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 

skarbowe, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksie karnym skarbowym; 

7)   zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych 

wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, w terminie 7 dni 

od dnia ich dokonania, przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na 

miejsce przeprowadzenia czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania karnego w zakresie dotyczącym postępowania odwoławczego. 

 

Art. 137. 

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

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione organom KAS 

i przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2 i [13-16] <13–16a>. 

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

1)   pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu 

celno-skarbowego; 

2)   żądanie funkcjonariusza mającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w 

pkt 1. 

3. Operatorzy pocztowi są obowiązani do udostępniania danych określonych w ust. 1 

funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku organu KAS. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na koszt operatora pocztowego. 

 


