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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 28 lutego 2018 r.  

o komornikach sądowych 

 

(druk nr 740 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416) 

 

Art. 346. 

§ 1. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany 

wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o 

dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego 

niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności 

wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność 

wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego. 

<§ 1
1
. Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi 

zaocznemu, jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie 

przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia 

miejsce zamieszkania pozwanego.> 

[§ 2. Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalności sąd może rozstrzygnąć na 

posiedzeniu niejawnym.] 

<§ 2. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej 

wykonalności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.> 

 

 

Art. 759. 

§ 1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności 

zastrzeżonych dla sądów. 

§ 1
1
. Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego, z 

wyłączeniem: 
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1)   stosowania środków przymusu; 

2)   orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873; 

3)   stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi; 

4)   spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej; 

5)   spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy; 

6)   spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 

[§ 2. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia 

należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.] 

<§ 2. Sąd wydaje z urzędu komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia 

należytego wykonania egzekucji oraz usuwa spostrzeżone uchybienia. Ocena prawna 

wyrażona przez sąd w ramach wydanych zarządzeń jest wiążąca dla komornika.> 

<§ 3. Sąd może zobowiązać komornika do składania sprawozdań z czynności podjętych 

w wyniku zarządzeń, o których mowa w § 2.> 

 

Art. 760. 

[§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie 

do protokołu. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia 

pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.] 

<§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru 

składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru 

wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski 

i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

<§ 1
1
. Komornik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku, podejmuje niezbędne czynności.> 

§ 2. W przypadku gdy według przepisów niniejszego kodeksu zachodzi potrzeba wysłuchania 

strony, wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoliczności, przez spisanie protokołu w 

obecności lub nieobecności drugiej strony albo przez oświadczenie strony złożone na 

piśmie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 761. 
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[§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz 

zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu 

administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów 

spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów 

zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób 

nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień.> 

<§ 1
1
. Organ egzekucyjny może żądać od: 

1) organów administracji publicznej, 

2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, 

3) organów podatkowych, 

4) organów rentowych, 

5) banków, 

6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, 

8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), 

9) spółdzielni mieszkaniowych, 

10) wspólnot mieszkaniowych, 

11) innych podmiotów zarządzających lokalami, 

12) biur informacji gospodarczej, 

13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu 

– informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających 

identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.> 

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według 

przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub 

złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. 

<§ 2
1
. Informacji, o których mowa w § 11, udziela się w oparciu o dane przekazane 

przez organ egzekucyjny, w terminie przez niego wyznaczonym, o ile przepisy 

szczególne nie przewidują innego terminu. 
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§ 2
2
. Jeżeli pozyskanie informacji, o których mowa w § 11, jest możliwe za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych funkcjonujących na podstawie 

przepisów odrębnych, komornik korzysta z tych systemów z wyłączeniem innych 

form komunikacji – na zasadach określonych w tych przepisach.> 

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do 

powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego 

pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego 

zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji. 

 

<Art. 763
1
. 

Komornik poucza strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez 

adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Jeżeli osoby te nie 

są obecne, pouczenie następuje wraz z zawiadomieniem o dokonaniu czynności. 

 

Art. 763
2
. 

§ 1. Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego 

postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik w terminie 3 

dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie przekazuje wniosek do sądu rejonowego 

właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika, wraz z pisemnymi 

wyjaśnieniami. 

§ 2. Sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika rozpoznaje 

wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. 

§ 3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu 

niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie zażalenie nie przysługuje. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz asesorów 

komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych 

czynności w sprawie. 

§ 5. Do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie komornik, którego dotyczy wniosek, 

może podejmować dalsze czynności, z wyjątkiem czynności, które pociągałyby za 

sobą nieodwracalne skutki, chyba że wniosek w sposób oczywisty zmierza jedynie do 

przedłużenia postępowania. 
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§ 6. W przypadku uwzględnienia wniosku o wyłączenie komornika, sąd wyznaczy 

innego komornika do dalszego prowadzenia postępowania, w miarę możliwości 

powierzając je komornikowi z tego samego rewiru, w którym ma siedzibę komornik 

wyłączony. W takim przypadku sąd może z urzędu uchylić w niezbędnym zakresie 

czynności dokonane po złożeniu wniosku. 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w § 1–6 do wyłączenia komornika stosuje się 

odpowiednio przepisy o wyłączeniu sędziego. 

 

Art. 763
3
. 

§ 1. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami niniejszego 

kodeksu, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do czasu jego 

zakończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. 

§ 2. Jeżeli w toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych dłużnik zmienił miejsce 

zamieszkania, przeprowadzając się na obszar właściwości innego sądu apelacyjnego, 

a dalsze prowadzenie egzekucji wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, komornik 

może przekazać sprawę do komornika właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli w 

rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa więcej niż jeden komornik, 

komornik doręczając odpis postanowienia jednocześnie wzywa wierzyciela, aby w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wskazał komornika, któremu sprawa 

ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w powyższym terminie nie dokona wyboru 

komornika lub wskaże komornika, który nie jest właściwy, komornik przekazuje 

sprawę według własnego wyboru. Na wybór komornika z właściwego rewiru 

dłużnikowi skarga nie przysługuje.> 

 

Art. 765. 

§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia 

osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową 

dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka 

grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego. 

<§ 1
1
. Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach 

egzekucyjnych. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie 

popełnienia przestępstwa, Policja niezwłocznie powiadamia prezesa właściwego sądu 

rejonowego i żąda od komornika wpisania zastrzeżeń do protokołu czynności. 
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§ 1
2
. Otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w 

asyście Policji.> 

§ 2. Sposób udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, 

przypadki, w których należy udzielić komornikowi pomocy, sposób postępowania, tryb 

występowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także sposób dokumentowania 

wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości - w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub Straż Graniczną; 

2)   Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w 

przypadku udzielania pomocy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe; 

3)   Prezes Rady Ministrów w przypadku udzielania pomocy przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu. 

§ 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w § 2, należy uwzględnić gwarancję bezpieczeństwa 

komornika i uczestników postępowania, poszanowania godności osób biorących udział w 

czynnościach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynności i 

występowania o udzielenie pomocy, objęcie dokumentacją przebiegu czynności i udziału 

w nich funkcjonariuszy udzielających pomocy oraz wskazanie organów, na których 

rachunek przekazywane są należności zaliczane do kosztów egzekucji. 

 

Art. 767. 

[§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do 

rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa 

komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością 

ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.] 

<§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. 

Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.> 

§ 1
1
. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków 

pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika 

podatku od towarów i usług. 
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§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub 

zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. 

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego 

oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek 

o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. 

<§ 3
1
. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. 

§ 3
2
. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej 

czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności 

dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą 

w formie ustnej. 

§ 3
3
. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób 

udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe 

wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych 

pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków 

niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego 

udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci 

Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.> 

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub 

osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była 

przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od 

dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez 

czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia 

powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie 

przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w 

którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. 

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej 

dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza 

uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo 

przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego 

sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik 

zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. 

<§ 6. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd 

uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami 
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postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie 

stronom oraz komornikowi.> 

 

 

 

Art. 796. 

[§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub 

komornikowi.] 

<§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub 

komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym 

formularzu.> 

§ 2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu 

na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do 

właściwego sądu lub komornika. 

§ 3. Egzekucja może być również wszczęta na żądanie uprawnionego organu. 

<§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób 

udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji, mając na 

względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę 

zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, 

wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także 

konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, 

siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści 

formularza.> 

[Art. 801. 

Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony 

organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na 

zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych 

wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. 

 

Art. 801
1
. 

§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, 

komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi 

poszukiwanie majątku dłużnika. 

§ 2. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918
1
, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się 

odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O 

przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego 

miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika. 

 

Art. 801
2
. 

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, 

wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.] 

 

<Art. 801. 

§ 1. Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo 

uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku 

pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu: 

1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych 

postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo 

rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną; 

2) wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. 

§ 2. Jeżeli zachodzą wątpliwości, czy wniosek o podjęcie określonych czynności 

egzekucyjnych lub żądanie złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji w trybie art. 

761 są niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji, lub zachodzą 

uzasadnione podstawy do przyjęcia, że zostały złożone wyłącznie w celu szykany 

dłużnika, komornik może zobowiązać wierzyciela do uzasadnienia wniosku pod 

rygorem obciążenia wierzyciela kosztem bezskutecznych czynności podjętych na jego 

skutek – niezależnie od wyniku sprawy. 

§ 3. Komornik oddali wniosek, o którym mowa w § 2, jeżeli w świetle okoliczności 

sprawy lub innych prowadzonych przeciwko temu samemu dłużnikowi postępowań 

egzekucyjnych wysoce prawdopodobne jest, że wniosek nie przyczyni się do 

zapewnienia prawidłowego toku egzekucji, a zachodzą jednocześnie uzasadnione 

podstawy do przyjęcia, że został on złożony wyłącznie w celu szykany dłużnika. 
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§ 4. Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników 

majątku dłużnika i podjęcia czynności przewidzianych w § 1 pkt 1 oraz odebrania od 

dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego 

nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w 

sposób przewidziany w art. 827 § 1. W takim przypadku warunkiem żądania przez 

wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania 

majątku dłużnika. 

 

Art. 801
1
. 

§ 1. Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku 

wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika 

do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu 

majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. 

§ 2. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz 

z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na 

zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną. 

§ 3. Jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złożył wykazu majątku wraz 

z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, komornik właściwości ogólnej 

dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego 

doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o 

jego prawdziwości i zupełności. 

§ 4. Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika niebędącego 

komornikiem właściwości ogólnej dłużnika, złożenie przez wierzyciela wniosku, o 

którym mowa w § 3, uważa się za żądanie przekazania sprawy komornikowi 

właściwości ogólnej. Wierzyciel może we wniosku wskazać komornika, któremu ma 

zostać przekazana sprawa. W przypadku braku wskazania przez wierzyciela 

komornika właściwego, komornik przekaże sprawę według własnego wyboru. 

§ 5. Przepisy art. 916 § 3 oraz art. 919 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 801
2
. 

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika jeżeli w drodze 

czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku 

pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie 

jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do 

podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1–6.> 

 

Art. 805. 

§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o 

wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu 

egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka 

zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony 

przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez 

komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. <Komornik poucza dłużnika 

również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie 

złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a i art. 54 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) oraz art. 13g ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 

2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) i sposobie realizacji uprawnień 

wynikających z tych przepisów.> 

§ 1
1
. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w 

klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu 

nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, 

komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 820
3
 § 1 

i 2 i [art. 825 pkt 2]  <art. 824 § 1 pkt 5>, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego 

tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 505
35

. 

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. 

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym 

mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika 

dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. 
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<Art. 809
1
. 

§ 1. Utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg 

następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza 

kancelarią: 

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego; 

2) zajęcie ruchomości; 

3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż 

dłużnik; 

4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej; 

5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony 

w art. 972 § 2; 

6) oględziny nieruchomości; 

7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933; 

8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy; 

9) wydanie ruchomości i nieruchomości; 

10) wprowadzenie w posiadanie; 

11) przymusowe otwarcie pomieszczenia; 

12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika. 

§ 2. Komornik utrwala przebieg czynności w trybie określonym w § 1, również gdy 

wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania. 

§ 3. Komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu 

czynności, o których mowa w § 1 i 2. Komornik przerywa utrwalanie przebiegu 

czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta 

osoba sprzeciwiają się temu, o czym należy te osoby pouczyć. Na żądanie osoby, 

która sprzeciwiła się utrwalaniu czynności, komornik podejmuje utrwalanie 

czynności na nowo, o czym należy te osoby pouczyć. 

§ 4. W przypadku utrwalania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk 

przebiegu czynności, w protokole zamieszcza się poza elementami wymienionymi w 

art. 809 pkt 1, 2 i 4–7 jedynie zwięzłe sprawozdanie z przebiegu czynności. Powyższe 

nie zwalnia z obowiązku sporządzenia pełnego protokołu zajęcia. 

§ 5. Komornik umożliwia stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem 

obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej. Stronom ani uczestnikom 

postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku. 
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§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń 

i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku, sposób 

przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów oraz sposób zapoznania się z 

zapisem obrazu i dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia 

utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem oraz zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w postępowaniu 

oraz osób trzecich, których wizerunek został utrwalony.> 

 

[Art. 810. 

W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych 

można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem 

prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu 

czynności.] 

<Art. 810. 

§ 1. Komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, 

w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni 

ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa 

właściwego sądu rejonowego. 

§ 2. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną dwudziestą pierwszą mogą być 

prowadzone w dalszym ciągu bez zgody, o której mowa w § 1, jeżeli ich przerwanie 

może znacznie utrudnić egzekucję. Przepisu zadnia pierwszego nie stosuje się do 

czynności prowadzonych w miejscu zamieszkania dłużnika, chyba że jest to również 

miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.> 

 

[Art. 820. 

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika 

postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub 

wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia 

sądowego do zwolnienia go od egzekucji.] 

 

<Art. 820. 

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika 

postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu 
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lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według 

orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.> 

 

 

 

[Art. 821
1
. 

Jeżeli egzekucja została skierowana do wynagrodzenia za pracę lub innych praw 

majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych, sąd na 

wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia 

postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Na postanowienie sądu określające 

kwotę, którą dłużnik może pobierać w celu zaspokajania bieżących potrzeb, wierzycielowi 

służy zażalenie.] 

<Art. 821
1
. 

Jeżeli egzekucja została skierowana do rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę 

lub innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń 

okresowych, sąd na wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać 

w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Na 

postanowienie sądu określające kwotę, którą dłużnik może pobierać w celu zaspokajania 

bieżących potrzeb, wierzycielowi służy zażalenie.> 

 

Art. 824. 

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu: 

1)   jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych; 

2)   jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu 

na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; 

3)   jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 

egzekucyjnych; 

4)    jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do 

dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego 

postępowania[.] <;> 

<5) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony 

wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało 

uchylone lub utraciło moc; 
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6) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli 

wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, 

albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej 

sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.> 

§ 1
1
. Termin, o którym mowa w § 1 pkt 4, biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności 

egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od dnia ustania przyczyny 

zawieszenia. 

§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w 

terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie 

usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2. 

§ 3. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w 

sprawach, o których mowa w art. 567
5
, oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb 

rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji względem 

drugiego małżonka lub względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do 

świadczeń za okres po zniesieniu separacji. Wszczęte w tych sprawach postępowanie 

egzekucyjne umarza się z urzędu. 

 

Art. 825. 

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 

1)   jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z 

urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie 

postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia 

egzekucji; 

[2)   jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności 

albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub 

utraciło moc; 

3)   jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie 

jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie 

egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu 

wykonawczego;] 
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4)   jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie 

egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu 

zastawu; 

5)    (uchylony). 

 

 

Art. 829. 

Nie podlegają egzekucji: 

[1)   przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne 

dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;] 

<1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w 

szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, 

płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i 

krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym 

źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie 

przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;> 

<1
1
) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i 

jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub 

wykonywania zawodu;> 

2)   zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu 

członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 

3)   jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i 

będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki 

do najbliższych zbiorów; 

4)   narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz 

surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem 

jednak pojazdów mechanicznych; 

5)   u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która 

odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu 

wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i 

jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie; 
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6)   przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące 

do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą 

być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną 

wartość użytkową; 

7)    (uchylony); 

8)   produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) niezbędne do funkcjonowania podmiotu 

leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech 

miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 211); 

9)    przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego 

rodziny. 

Art. 833. 

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w 

przepisach Kodeksu pracy. 

[§ 1
1
. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków 

aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności 

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w 

spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń 

powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.] 

<§ 1
1
. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 

bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków 

szkoleniowych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. 

zm.). 

§ 2. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń 

posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich 

domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy.> 
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<§ 2
1
. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 

stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.> 

[§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od 

wniesionych do spółdzielni wkładów.] 

<§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 21 nie stosuje się do wierzytelności członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni 

przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.> 

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz 

jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860). 

§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 
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Art. 844. 

[§ 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się 

ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika.] 

<§ 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika. Jeżeli 

dłużnik nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub oddziału na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, do przeprowadzenia egzekucji właściwy jest komornik 

tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości.> 

§ 2. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do 

przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się 

w okręgu innego sądu. 

§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po 

dokonaniu zajęcia ruchomości zawiadamia o zajęciu komornika działającego przy sądzie 

rejonowym, w którego okręgu znajdują się ruchomości, w chwili zajęcia, przesyłając 

odpis protokołu zajęcia ruchomości. 

 

[Art. 845. 

§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. 

[§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu 

samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we 

władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich 

zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych 

w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne 

jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji 

administracyjnej.] 

<§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu 

samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu 

ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one 

własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można 

zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że 

stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. 

Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest 

zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji 

administracyjnej.> 
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[§ 2a] <§ 2
1
>  W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć 

także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez 

zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. 

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia 

należności i kosztów egzekucyjnych. 

<§ 2
2
. Komornik umarza postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono 

niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią 

własności dłużnika. Nie dotyczy to sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia 

ruchomości na rzecz osoby trzeciej. 

§ 2
3
. W przypadku złożenia przez osobę trzecią skargi na zajęcie, miesięczny termin do 

wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 841 § 1, zaczyna biec dla tej osoby od 

dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę. 

§ 2
4
. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku 

małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku 

wspólnego. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze 

czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego 

wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.> 

 

Art. 847. 

[§ 1. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis 

protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, 

którzy nie są dłużnikami.] 

<§ 1. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. 

Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej 

ruchomości, którzy nie są dłużnikami, jak również wierzycielowi, który nie był 

obecny przy zajęciu.> 

§ 2. Dłużnik, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny 

- niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wskazuje komornikowi 

ruchomości znajdujące się w jego władaniu, do których osobom trzecim przysługuje 

prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, z podaniem adresów tych osób, oraz 

powiadamia komornika o wcześniejszych zajęciach tej samej rzeczy dokonanych przez 

organy egzekucyjne, z podaniem daty tych zajęć i wysokości należności, na poczet 
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których te zajęcia zostały dokonane. Komornik zawiadamia o zajęciu ruchomości osoby 

wskazane przez dłużnika. 

[Art. 853. 

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartość zajętych 

ruchomości i umieszczają w protokole zajęcia. 

§ 2. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego, albo jeżeli 

wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje 

biegły przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe, w terminie późniejszym, aż do 

dnia licytacji. Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu 

ruchomości, a gdyby to nie było możliwe - do dnia licytacji.] 

 

<Art. 853. 

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik, dokonując zajęcia, szacuje 

wartość zajętych ruchomości i oznacza ją w protokole zajęcia. 

§ 2. Zastrzeżenia do oszacowania wartości dokonanego przez komornika wnosi się 

komornikowi do protokołu przy zajęciu ruchomości, a gdyby nie było to możliwe – 

w terminie trzech dni od dnia doręczenia odpisu protokołu zajęcia. W razie 

wniesienia zastrzeżeń komornik zamieszcza w protokole zajęcia wzmiankę o ich 

treści i wyznacza biegłego. 

§ 3. O sposobie i terminie wniesienia zastrzeżeń do oszacowania wartości komornik 

poucza strony, dokonując zajęcia, a jeżeli zajęcia dokonano pod nieobecność strony – 

przy doręczeniu protokołu zajęcia. 

§ 4. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania wartości należy wezwać biegłego, albo 

wierzyciel lub dłużnik wniósł zastrzeżenia, oszacowania wartości dokonuje komornik 

na podstawie opinii biegłego przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe, w 

terminie późniejszym. Jeżeli wartość zajętej ruchomości według oceny komornika 

przekracza dwadzieścia pięć tysięcy złotych, komornik wzywa do oszacowania 

wartości biegłego. 

§ 5. Jeżeli oszacowanie wartości zajętych ruchomości następuje po sporządzeniu 

protokołu zajęcia, komornik dokonuje tego oszacowania w drodze postanowienia.> 

 

Art. 855. 
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[§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z 

ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte 

ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone 

z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza 

im protokół zajęcia.] 

<§ 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął. 

Jedynie z ważnych przyczyn komornik może, w każdym stanie postępowania, oddać 

zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było 

połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoba ta pełni obowiązki dozorcy. 

Komornik doręcza jej protokół zajęcia. Dozorcą nie może być komornik ani osoba 

przez niego zatrudniona, ich małżonkowie, dzieci, rodzice ani rodzeństwo. Komornik 

nie może nawet z ważnych przyczyn odebrać dozoru, jeżeli koszty przeniesienia lub 

przechowywania rzeczy byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do jej 

wartości.> 

<§ 1
1
. Odebranie dozoru następuje w drodze postanowienia, którego uzasadnienie 

zawiera w szczególności wskazanie przyczyn odebrania dozoru. 

§ 1
2
. O odebraniu dozoru komornik niezwłocznie zawiadamia sąd właściwy ze względu 

na siedzibę kancelarii komornika, przesyłając odpis postanowienia, o którym mowa 

w § 11, oraz nośnik zawierający nagranie z przebiegu czynności. 

§ 1
3
. W razie uchylenia postanowienia, o którym mowa w § 11, sąd może obciążyć 

komornika kosztami związanymi z nieuzasadnionym odebraniem dozoru. W takim 

przypadku sumę wydatków i wysokość wynagrodzenia ustala postanowieniem sąd.  

§ 1
4
. W przypadkach uzasadniających odebranie dozoru, komornik może przejąć pod 

osobisty dozór drobne ruchomości należące do dłużnika. W takim przypadku 

przepisu art. 858 nie stosuje się. Zajęte przedmioty przechowywane są w kancelarii 

komornika. Na polecenie sądu albo zgodne wezwanie obu stron komornik 

obowiązany jest wydać ruchomości uprawnionemu.> 

§ 2. Jeżeli właściwości zajętych ruchomości za tym przemawiają, komornik składa je do 

depozytu sądowego albo oddaje na przechowanie właściwej instytucji. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwe instytucje oraz 

szczegółowy sposób składania ruchomości do depozytu sądowego albo oddawania na 

przechowanie właściwym instytucjom, mając na względzie właściwości tych ruchomości, 

ochronę praw stron, sprawność postępowania i skuteczność egzekucji. 
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[Art. 864
1
. 

Komornik może sprzedać z wolnej ręki ruchomości niewymienione w art. 864 § 2, jeżeli 

dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż nie może nastąpić 

wcześniej niż po dwóch tygodniach od dnia oszacowania, jeżeli żaden z wierzycieli 

prowadzących egzekucję nie sprzeciwił się jej w terminie tygodnia od daty zawiadomienia go 

przez komornika o zamiarze jej przeprowadzenia.] 

 

<Art. 864
1
. 

Komornik może sprzedać ruchomości z wolnej ręki, jeżeli dłużnik wyraził na to zgodę i 

określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż może nastąpić, jeżeli żaden z wierzycieli 

prowadzących egzekucję nie sprzeciwił się jej w terminie tygodnia, a w przypadku 

ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 – w terminie trzech dni, od dnia 

zawiadomienia go przez komornika o zamiarze jej przeprowadzenia i minimalnej cenie 

zbycia określonej przez dłużnika.> 

Art. 867. 

[§ 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik 

sprzedaje w drodze licytacji publicznej.] 

<§ 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 8661, komornik sprzedaje w 

drodze licytacji publicznej.> 

§ 1
1
. Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego 

właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady 

Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, 

została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić 

obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. 

Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości. 

§ 1
2
. W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki 

licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można 

oglądać ruchomości. Ponadto w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza się wzmiankę, że 

prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz 

nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, 
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że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie 

orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

§ 1
3
. Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu o 

licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania, a ponadto 

wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości. 

§ 1
4
. W razie możliwości ogłasza się jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomości, choćby 

należały one do różnych dłużników i różne były terminy licytacji. Koszty ogłoszenia 

rozkłada się pomiędzy poszczególne sprawy proporcjonalnie do sum oszacowania 

ruchomości. 

§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości 

szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte 

ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w 

drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna 

nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. 

[§ 3. Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza dłużnikowi najpóźniej na trzy dni przed 

rozpoczęciem licytacji. W przypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to 

doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.] 

<§ 3. Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza dłużnikowi najpóźniej na tydzień 

przed rozpoczęciem licytacji. W przypadkach określonych w art. 864 § 2 

obwieszczenie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.> 

[§ 4. Zajęte ruchomości niewymienione w art. 865 lub niesprzedane w trybie przewidzianym 

w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej 

przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. 

§ 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości 

wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu 

miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej 

potrąca się prowizję komisową.] 

[Art. 879
2
. 

Komornik dokonuje sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. W 

razie złożenia wniosku komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, 

chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu 

sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.] 
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<Art. 879
2
. 

§ 1. Komornik dokonuje sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek 

wierzyciela złożony po dokonaniu zajęcia. Jeżeli ruchomość została zajęta na 

zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych w różnych postępowaniach, o trybie 

sprzedaży ruchomości decyduje wierzyciel, na którego wniosek nastąpiło pierwsze 

zajęcie. 

§ 2. W razie złożenia wniosku komornik oddaje zajęte ruchomości, co do których zajęcie 

uprawomocniło się, pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dłużnik daje 

rękojmię należytego sprawowania dozoru albo dozór taki został już ustanowiony, 

albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie 

właściwej instytucji. Przepisu art. 855 § 12 nie stosuje się. W przypadku odebrania 

dozoru, początek licytacji nie może przypadać wcześniej niż po upływie dwóch 

tygodni od dnia odebrania dozoru.> 

 

Art. 879
6
. 

§ 1. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji 

elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. 

[§ 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki 

sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało 

w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.] 

<§ 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w 

taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie 

przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa 

komornik. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania 

licytacji wynosi co najmniej dwa dni.> 

§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie 

ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest 

udzielane w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 913. 

§ 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych 

należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał 

w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia 
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wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu 

wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych 

czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości 

przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz 

osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku 

których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był 

przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy 

znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze 

mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.". 

<§ 1
1
. Dłużnik składa wykaz, o którym mowa w § 1, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o czym sąd poucza go przed odebraniem 

wykazu.> 

§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: 

1)   uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu 

majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres 

sześciu miesięcy; 

2)   po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim 

należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił 

świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

<§ 3. Komornik poucza wierzyciela występującego w sprawie bez adwokata, radcy 

prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i sposobie złożenia wniosku o wyjawienie majątku 

dłużnika, o którym mowa w § 1. Równocześnie z pouczeniem wierzyciela komornik 

poucza dłużnika występującego w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika 

patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o 

skutkach wyjawienia majątku, w szczególności o treści art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 

1133 oraz z 2018 r. poz. 398).> 

Art. 916. 

§ 1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia 

wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi 
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na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na 

grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt 

nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik 

powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie. W razie wykonania czynności przez 

dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają 

umorzeniu. 

§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę oraz orzeczenie aresztu 

przysługuje zażalenie. 

<§ 3. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w 

art. 64 § 1
1
, środkom przymusu podlegają osoby uprawnione do działania w jej 

imieniu.> 

[Art. 921
1
. 

O wszczęciu i ukończeniu egzekucji komornik zawiadamia sąd, przy którym działa.] 

 

<Art. 921
1
. 

O wszczęciu i ukończeniu egzekucji komornik zawiadamia sąd właściwy ze względu na 

miejsce położenia nieruchomości.> 

Art. 945. 

§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników. 

[§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz 

inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią 

zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.] 

<§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i 

lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej 

Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, 

które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby 

przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.> 

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem opisu. 

§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, 

komornik o ukończeniu opisu i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz 

dokona obwieszczenia stosownie do § 2. 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 955. 

[§ 1. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić 

publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej 

miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. 

§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany 

przez nią sposób.] 

<§ 1. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem 

ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego 

nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze 

względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej 

Rady Komorniczej. 

§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny 

wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej 

miejscowości.> 

§ 3. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca 

licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant 

powinien złożyć. 

[Art. 956. 

Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach 

sądowych, obwieszczenie wywiesza się ponadto we wszystkich właściwych sądach, a jeżeli 

obwieszczenie ma być także ogłoszone w prasie, ogłasza się je w dziennikach poczytnych w 

okręgach tych sądów.] 

<Art. 956. 

Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych 

okręgach sądowych, obwieszczenie ogłasza się publicznie we wszystkich właściwych 

sądach.> 

Art. 972. 

<§ 1.>Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo 

referendarza sądowego. 

<§ 2. Przebieg licytacji sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego 

dźwięk albo obraz i dźwięk.> 

[Art. 987. 
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Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, 

wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który 

zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.] 

 

<Art. 987. 

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego albo referendarz sądowy, pod którego 

nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do 

przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, 

jak i obecnych uczestników.> 

Art. 1003. 

§ 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy 

uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze 

dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. 

[§ 2. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie 

hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez 

nabywcę całej ceny nabycia gotówką.] 

<§ 2. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się 

wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono 

złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.> 

 

[Art. 1019. 

Obwieszczenie o licytacji należy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacją wywiesić w 

budynku sądowym oraz ogłosić w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a także na 

stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom 

administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu 

macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.] 

 

<Art. 1019. 

Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić 

publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu, a także na stronie 

internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom 

administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla 
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portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach. Komornik może 

zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.> 

 

Art. 1027. 

[§ 1. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w 

podziale. 

§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go 

sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia.] 

§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd. 

<§ 1. Odpis planu podziału doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczącym w podziale 

oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały 

uwzględnione w podziale. 

§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go 

sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu.> 

 

Art. 1083. 

§ 1. Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie 

alimentów do trzech piątych części. 

§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w 

pełnej wysokości. 

§ 3. (uchylony). 

<§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń 

alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia 

wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie 

świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem 

komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy 

stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, 

równocześnie z urzędu podejmując postępowanie. 

§ 5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 4, nie 

wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu 

wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w tym zajęcia majątku dłużnika. Sąd 

na wniosek dłużnika może, po wysłuchaniu stron, uchylić dokonane zajęcia. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie.> 
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USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) 

 

Art. 15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON, numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz dane przekazane na 

podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

i do Centralnego Rejestru Płatników Składek. W przypadku osób fizycznych wpisanych 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących 

działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), 

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego 

miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony 

według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[1c)  komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym;] 

<1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach – w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku 

lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;> 

1d)  
(1)

 Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji jego zadań ustawowych; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z 

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6)   (uchylony); 

7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych; 

8)   
(2)

 izbie rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5. 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 
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krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

5. 
(3)

 CRP KEP przekazuje automatycznie do STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dane z Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP, numer identyfikacyjny REGON oraz dane z wykazów, o których mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku osób 

fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP przekazuje również firmę, adres 

głównego miejsca wykonywania działalności, adresy dodatkowych miejsc wykonywania 

działalności oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących 

standardów klasyfikacyjnych. Przepisu ust. 2b w zakresie danych objętych treścią wpisu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym nie stosuje się. 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z 

późn. zm.) 

Art. 28b. 

Tajemnica służbowa, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 1227/2011, może być 

ujawniana wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z: 

a)  toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub 

transakcji objętych tajemnicą służbową, postępowaniem karnym lub karnym 

skarbowym, 

b)  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 

objętych tajemnicą służbową, 
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c)  wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od państwa 

obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udostępnienie tajemnicy służbowej; 

2)   
(34)

 organu Krajowej Administracji Skarbowej - w związku z prowadzonym przez ten 

organ postępowaniem w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, w zakresie informacji dotyczących danej osoby fizycznej, prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

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

tajemnicą służbową, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

objętych tajemnicą służbową; 

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 i 2261); 

4)   
(35)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

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

Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

5)   Prezesa URE - w związku z wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia 

1227/2011; 

6)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

7)   Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

8)   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 2016 r. poz. 

1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60); 
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9)   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. 34 ustawy 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); 

10)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego - 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. 23 ustawy 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); 

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

zabezpieczającym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą służbową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu;] 

<11) komornika sądowego – w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy 

lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą służbową albo wykonywaniem 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza 

dotyczących spadku po takim podmiocie – w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu;> 

12)  administracyjnego organu egzekucyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) 

 

Art. 21. 

§ 1. O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w 

instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół 

oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób. 
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[§ 2. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom 

publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których mowa w § 1 - 

jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.] 

<§ 2. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw 

funkcjonariuszom publicznym. W odniesieniu do wszczęcia postępowania przeciw 

komornikom sądowym, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym 

prokurator zawiadamia Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego oraz 

prezesa sądu rejonowego właściwych ze względu na siedzibę kancelarii komorniczej. 

Prokurator zawiadamia o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których 

mowa w § 1 – jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.> 

 

 

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

późn. zm.) 

Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony). 

2)   (uchylony). 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych 

w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

[8)    komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z 

toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;] 
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<8)  komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom 

egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym;> 

8a)   upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego; 

8b)   upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

9)   
(206)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego; 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12)  instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych; 

14)  
(207)

 akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 
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15)  
(208)

 organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań 

ustawowych. 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   
(209)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem 

opłaty i formę zapłaty opłaty. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357 i 398) 

 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 
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1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   
(44)

 hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 

lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e 

według stanu konta ubezpieczonego oraz, 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. 
(45)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 
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emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. 
(46)

 Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, 

wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. 
(47)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w 

jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, 

podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. 
(48)

 Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2- przez podzielenie sumy składek, o których mowa w 

ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 
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życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny 

lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 

ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez 

średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 
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wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 
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2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. 
(49)

 Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491), 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 
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spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 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, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), wraz z 

informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 
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3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. 
(50)

 Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom 

realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z 

ust. 3a i 3c. 

[10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej.] 
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<10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 

komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o 

zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza, odpłatnie, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej.> 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

<10ad. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 10, następuje w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wniosku komornika sądowego.> 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 
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2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 
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14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 
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1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

4)   
(51)

 liczbę ubezpieczonych, 

5)   
(52)

 okres rozliczeniowy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 
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b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 
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r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL 

lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i 

wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez 

ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów.
(53)
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USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 

oraz z 2018 r. poz. 201) 

 

Art. 57. 

§ 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

§ 2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w 

sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należny podatek na 

rzecz właściwego organu. 

 

<Art. 57a. 

§ 1. Komornik sądowy, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 149 ust. 2 

ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. ….), nie 

przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego podlegających przekazaniu 

opłat egzekucyjnych albo przekazuje je w niewłaściwej wysokości, podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym 

karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota należności, o których mowa w § 1, jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota należności, o których mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

Art. 57b. § 

1. Komornik sądowy, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 149 ust. 5 ustawy z dnia 28 

lutego 2018 r. o komornikach sądowych, albo składa ją po terminie lub podaje w niej 

dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych. 

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

karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 
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USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, 

1089 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 108) 

 

Art. 54. 

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

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

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

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 

związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową, 

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

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 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)   
(4)

 organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe: 

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

podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej lub 

–  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, 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 
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dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.); 

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 2017 r. poz. 524); 

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)   
(5)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służbie Ochrony 

Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

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

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 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, z późn. zm.); 

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

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

Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 768); 

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 768); 
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[8)   komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym;] 

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

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub 

ze sporządzaniem spisu inwentarza;> 

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, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), 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; 

10)  
(6)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich 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. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

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

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

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

z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933); 

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, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 

skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), zwanej dalej 

"ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 
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c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, 3, 5, 106 i 138) 

Art. 12. 

§ 1. Sąd rejonowy dzieli się na wydziały: 

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

spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz 

spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego. 

§ 1a. W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział: 

1)   rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz 

spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; 

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

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

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

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 

4)   ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych [.] <;> 

<5) egzekucyjny – do rozpoznawania spraw: 

a) o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w 

art. 777 § 1 pkt 3–6 oraz art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 

oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416), w tym również w przypadkach, o których 

mowa w art. 778
1
, art. 787, art. 787

1
, art. 788 i art. 789 tej ustawy, o ile 

nadanie klauzuli wykonalności nie należy do właściwości sądów 

gospodarczych, 
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b) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest 

wydane w wydziale egzekucyjnym orzeczenie sądu albo referendarza 

sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, 

c) ze skarg na czynności komornika sądowego wnoszonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz spraw, w których przepisy te stosuje się odpowiednio, 

d) w trybie art. 759 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, 

e) o wyłączenie komornika sądowego, 

f) o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym, 

g) o wydanie zaświadczenia dla tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 

795
1
 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeksu postępowania cywilnego, 

h) w trybie art. 801
1
 § 2, art. 807 § 1, art. 813, art. 820

2
 i art. 821

1
 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego, 

i) w trybie art. 1153
16

 i art. 1153
18

 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, 

j) o których mowa w tytułach II i III części trzeciej ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zastrzeżonym dla 

kompetencji sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego 

i opiekuńczego oraz spraw o wyjawienie majątku, 

k) o zwolnienie od kosztów sądowych przed wszczęciem postępowania 

w sprawach, o których mowa w przepisach poprzedzających, oraz zwolnienie 

od kosztów komorniczych.> 

[§ 1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg 

wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono 

wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi 

rejonowemu, w trybie określonym w art. 20.] 

<1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego 

należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, spraw, o których 

mowa w § 1a pkt 5, lub prowadzenie ksiąg wieczystych, należących do właściwości 
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sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, Minister 

Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 

20.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. (uchylony). 

 

 

 

Art. 19. 

[§ 1. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz wydziały i ośrodki zamiejscowe 

sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej 

organizacji sądownictwa, w szczególności przez dostosowanie liczby, rodzaju i wielkości 

wydziałów do obciążenia wpływem spraw, ekonomię postępowania sądowego oraz 

konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu 

zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym 

terminie; w zarządzeniu o utworzeniu wydziału oraz wydziału lub ośrodka zamiejscowego 

należy określić jego siedzibę, obszar właściwości oraz zakres spraw przekazanych do 

rozpoznawania.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz wydziały i ośrodki 

zamiejscowe sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności przez dostosowanie liczby, 

rodzaju i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw, właściwą skalę 

etatyzacji, ekonomię postępowania sądowego oraz konieczność prawidłowego 

wykonywania czynności nadzorczych, w celu zagwarantowania realizacji prawa 

obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie; w zarządzeniu o 

utworzeniu wydziału oraz wydziału lub ośrodka zamiejscowego należy określić jego 

siedzibę, obszar właściwości oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania.> 

<§1a. Przy tworzeniu wydziałów egzekucyjnych uwzględnia się ponadto konieczność 

prawidłowego i sprawnego wykonywania nadzoru judykacyjnego nad komornikami 

sądowymi, mając na względzie w szczególności: 

1) wpływ spraw, o których mowa w art. 12 § 1a pkt 5; 
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2) liczbę komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu 

utworzonego wydziału; 

3) liczbę spraw prowadzonych przez komorników sądowych, którzy podlegaliby 

nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału.> 

§ 2. W przypadku zniesienia wydziału lub ośrodka zamiejscowego sądu, pracownicy 

zatrudnieni w zniesionej jednostce przechodzą do odpowiedniego sądu. 

 

Art. 20. 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń: 

1)   tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości, 

2)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości 

innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu sądowi 

rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym, 

3)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz 

innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a 

jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z 

zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na 

podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych 

sądów rejonowych, 

4)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, działających na 

obszarze tej samej apelacji, 

5)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 

nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych 
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ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, 

działających w tym samym okręgu sądowym, 

6)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym, 

7)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych, 

8)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie 

klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski 

Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych sądów rejonowych, 

9)    wyznacza jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony 

unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sąd unijnych znaków 

towarowych i wzorów wspólnotowych) <,> 

<10) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznanie spraw, o których 

mowa w art. 12 § 1a pkt 5, z właściwości lub części obszarów właściwości innych 

sądów rejonowych> 

- kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie 

liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem 

spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania 

realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. 

 

Art. 27. 

§ 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku 

kadencji w przypadku: 

1)   rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 

2)   gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem 

wymiaru sprawiedliwości; 

3)   stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru 

administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych; 

4)   złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 
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§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii Krajowej 

Rady Sądownictwa. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister 

Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa w celu uzyskania opinii. 

§ 3. Występując o opinię do Krajowej Rady Sądownictwa Minister Sprawiedliwości może 

zawiesić prezesa albo wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności. Przepis art. 22b § 2 

stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca odwołania prezesa sądu jest 

dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta 

większością dwóch trzecich głosów. 

§ 5. Niewydanie opinii przez Krajową Radę Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia 

przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo 

wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu. 

§ 6. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z pełnionej funkcji 

w toku kadencji, Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii, o której 

mowa w § 2. 

<§ 7. Prezes sądu rejonowego może być odwołany także przez Ministra Sprawiedliwości 

w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych w zakresie 

nadzoru nad komornikami sądowymi działającymi przy tym sądzie. Przepisy § 2–5 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 

106 i 138) 

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)   
(1)

 organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, lub 
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b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.); 

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 

2017 r. poz. 524); 

4)    (uchylony); 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

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)   
(2)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 

maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1920); 

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 
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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 2017 r. poz. 2067); 

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, z późn. zm.); 

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, 768 i 1086); 

[10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu;] 

<10) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza, 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, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 
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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; 

15)  
(3)

 Inspektora Nadzoru 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. 11p ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 

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, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 

933) nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 

 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń 

finansowanych przez Fundusz; 
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3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8)   
(62)

 monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c; 

11)  
(63)

 prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków. 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 
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5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   obywatelstwo; 

3)   data urodzenia; 

4)   numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia; 

5)   numer dokumentu tożsamości; 

6)   informacje o stanie zdrowia; 

7)   informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem 

zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

3. 
(64)

 Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych 

osobowych: 

1)   ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a; 

2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a; 

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz 

w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a. 
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4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   data urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   obywatelstwo; 

6)   (uchylony); 

7)   numer PESEL; 

8)   (uchylony); 

9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10)  adres zamieszkania; 

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a)  adres zameldowania; 

11b)  adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12)  numer ubezpieczenia; 

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 

15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

15a)  informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1; 

16)  
(65)

 dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, 

osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a; 

17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 
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19)   dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę 

na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

o refundacji; 

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19; 

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a)  kod tytułu ubezpieczenia; 

22b)  data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c)  data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a)  data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27)  data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o 

koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30)  dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31)  okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 

32)  informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33)  kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

[5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 
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1)   nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1201 i 1475), 

2)   odpłatnie komornikom sądowym 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.] 

<5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579) – w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 

2) odpłatnie komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza.> 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1)   za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a)  
(66)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. 

zm.), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób 

ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich 

rodzin, 

b)  organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489, 624, 777, 952 i 1428), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z 
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funduszu alimentacyjnego osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin, 

c)  
(67)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 

2017 r. poz. 60, 245, 624 i 777), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do 

świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)  
(68)

 umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do 

świadczeń, o których mowa w pkt 1, 

b)  w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń, o których mowa w pkt 1. 

5f. Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień 

udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 

zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5g. Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e. 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 149. 
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Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   
(18)

 organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o: 

–  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, 

–  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; 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.); 

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

2017 r. poz. 524); 

6)    firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe 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)   
(19)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

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

Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

8)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, 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, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

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

Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

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, 768 i 1086); 

[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;] 
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<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 albo wykonywaniem 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza 

dotyczących spadku po takim podmiocie – w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu;> 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1088 i 1132), 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, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), 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 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819), w zakresie niezbędnym 

do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

13)  
(20)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - 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. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

491, z późn. zm.). 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 



- 75 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 

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; 

5c)  
(1)

 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w 
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dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201, z późn. zm.); 

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 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, z późn. zm.); 

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 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 

12b)  
(2)

 na żądanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla 

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich 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. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 
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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;] 

<15) na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia 

o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;> 

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, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 

1948), 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)  
(3)

 na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z prowadzoną sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą, 

lub 
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b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.); 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 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 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819); 

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)  
(4)

 na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa 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, z późn. zm.); 
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23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

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

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

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 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089); 

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 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). 

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. 
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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. 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089) 

 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w: 

1)   ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915); 

2)   ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

późn. zm.); 

3)   ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 430)
(2)

; 

4)   w przepisach o działalności leczniczej; 

5)   
(3) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), z wyłączeniem działalności oświatowej, o 

której mowa w art. 170 ust. 2 tej ustawy oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60);
 

6)   ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639); 

7)   ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. 

poz. 1217, z późn. zm.)
(4)

, z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia 

podyplomowego; 

8)   ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 

r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65), z wyłączeniem 

świadczenia usług w zakresie kształcenia podyplomowego; 

9)   ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. 

poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642); 

10)  art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1137, z późn. zm.); 

11)  ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65); 
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[12)  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 

2015 r. poz. 790, z późn. zm.);] 

<12) ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. …);> 

13)  ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 

281); 

14)  ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 

oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960); 

15)  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 544); 

16)  art. 5, art. 6 i art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.); 

17)  ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, 

z późn. zm.); 

18)  ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66); 

19)  ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), z 

wyłączeniem świadczenia usług polegających na szkoleniu personelu lotniczego w 

celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz usług innych niż przewóz 

lotniczy; 

20)  ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 

1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542); 

21)  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), z wyłączeniem świadczenia usług w 

ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 ust. 1, przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 

22)  ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. poz. 1159, z 

późn. zm.)
(5)

, w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych; 

23)  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z 

późn. zm.), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 67, oraz usług świadczonych osobom 
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potrzebującym przez wyłonione przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 

zamówień publicznych, podmioty niepubliczne; 

24)  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542), z wyłączeniem 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia kursów; 

25)  ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 

z późn. zm.); 

26)  ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 

27)  ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438); 

28)  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.); 

29)  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 651 i 742 oraz z 2015 r. poz. 1844); 

30)  ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.); 

31)  
(6) ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) 

w zakresie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez firmy audytorskie związanych z 

wykonywaniem czynności rewizji finansowej;
 

32)  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do usług świadczonych w zakresie: 

1)   regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

2)   
(7)

 regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu 

i wywozu towarów do lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez organy 

Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności związanymi z realizacją polityki 

rolnej i handlowej. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku 

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174 i 615); 
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2)   usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa 

inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o 

których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności 

podlegających wzajemnemu uznawaniu. 

4. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

 

Art. 25. 

1. Do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o którym 

mowa w art. 27, są uprawnieni: 

1)   Prokurator Generalny - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem 

wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na 

mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma 

prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

2)    Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu - na 

zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 

2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 
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3)   Komendant Główny Policji - na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 

106 i 138); 

4)    Komendant Służby Ochrony Państwa - jeżeli jest to konieczne do wykonywania 

obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138); 

5)    organy Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

6)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1049); 

7)    naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej - w 

związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub 

karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku 

z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na 

podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego; 

8)    (uchylony); 

9)   Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie nadzoru wykonywanego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.); 

10)  Prezes Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli 

jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 

524); 

11)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie realizacji zadań określonych 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 
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12)  Komendant Główny Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonym w art. 

10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138); 

13)  sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami; 

14)   (uchylony); 

[15)  komornicy - w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami;] 

<15) komornicy sądowi – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami 

egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowienia 

o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;> 

16)   organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138); 

17)   organy administracji publicznej - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych; 

18)   administracyjne organy egzekucyjne - w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienionym w ust. 

1 biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą niż 

0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 46. 

1. 
(45)

 Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do 

realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 

2)   
(46)

 Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii 

Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
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Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego 

Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym 

(miejskim); 

[3)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego;] 

<3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez 

nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;> 

4)    (uchylony); 

5)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 

przepisach; 

6)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione: 

1)   osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2)   jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która 

nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w 

otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania 

przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej. 

Art. 47. 

[1. Podmiotom, o których mowa w art. 46, udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek 

złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te 

są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na 
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zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane jednostkowe, na 

ich wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą 

być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji 

administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46. 

<3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1, skierowany przez 

podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 ust. 1 do korzystania z urządzeń 

teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.> 

4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w 

art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod 

jednym adresem. 

Art. 48. 

<1.> Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru 

mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu 

jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o 

której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania 

się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające 

identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych 
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do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 

uzyskania; 

3)   uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych 

zadań albo prowadzonej działalności. 

<2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się dane na zasadach 

określonych w art. 47, jeżeli w roku poprzedzającym złożenie wniosku wnioskowały 

o udostępnienie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców w liczbie 

nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych.> 

 

Art. 49. 

[1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. Warunkiem 

udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku, spełnienie 

łącznie wymagań określonych w art. 48 oraz uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 

51 ust. 2 pkt 1.] 

<1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. 

Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego 

wniosku, spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1 oraz uzyskanie 

zgody wydanej na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1.> 

2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu. 

2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się dane potwierdzające 

zgon, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1. 

3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu 

przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania 

danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport 

niezgodności danych. 

Art. 51. 

[1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których 

mowa w art. 48, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po 

spełnieniu warunków określonych w art. 48; 
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2)   odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48.] 

<1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o 

których mowa w art. 48 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej: 

1) wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 ust. 1; 

2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 

ust. 1.> 

2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze 

weryfikacji, o których mowa w art. 49, minister właściwy do spraw informatyzacji w 

drodze decyzji administracyjnej: 

[1)   wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu 

warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48; 

2)   odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo 

cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48.] 

<1) wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu 

warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1; 

2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych 

albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały 

spełnione warunki określone w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1.> 

3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 52. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

1)   
(48)

 wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru 

PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1, 
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[2)   wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz 

rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48,] 

<2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 

oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 ust. 1,> 

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 

ust. 1, 

4)   tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 

[- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 

pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w art. 

48 pkt 1-3, a także konieczność opracowania wzorów wniosku, o którym mowa w pkt 

1, w formie graficznej i elektronicznej.] 

<– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 

ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz warunki, o których 

mowa w art. 48 ust. 1, a także konieczność opracowania wzorów wniosku, o 

którym mowa w pkt 1, w formie graficznej i elektronicznej.> 

 

 

Art. 57. 

[1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrolę podmiotów, 

które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze 

weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 46 

ust. 2 pkt 1 lub art. 48.] 

<1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrolę 

podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych 

w drodze weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których 

mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1.> 

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i 

czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach 

wolnych od pracy i poza godzinami pracy. 

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia 

oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. 
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4. Pracownik, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może żądać od podmiotu 

kontrolowanego: 

1)   okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które 

przekazał w celu weryfikacji; 

2)   okazania urządzeń służących do teletransmisji danych; 

3)   zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodnego dostępu do pomieszczeń. 

[5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 

pkt 1 lub art. 48, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w 

ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodny dostęp do pomieszczeń.] 

<5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 46 

ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o 

których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do 

przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.> 

 

 

 

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, 

2)   wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli, 

3)   wzór protokołu kontroli 

[- biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48.] 

< – biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 

1.> 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz 

z 2018 r. poz. 107 i 138) 

 

Art. 450. 
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1. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16 i 17, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom; 

2)   
(329)

 Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii 

Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Ochrony Państwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży 

gminnej (miejskiej); 

3)    organom Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się: 

1)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - w zakresie niezbędnym 

do realizacji ich zadań publicznych; 

[2)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich 

postępowania egzekucyjnego;] 

<2) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;> 

3)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w odniesieniu do danych osób poszukiwanych; 

4)   organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w zakresie prowadzonej egzekucji. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udostępnia się danych w postaci odcisków 

linii papilarnych, pobranych w celu wydania karty pobytu. 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.) 

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. 
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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, 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, z późn. zm.); 

2a)  
(7)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

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 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 768); 

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 768); 

[4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym;] 

<4) komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;> 

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, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 
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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, z późn. zm.); 

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 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 768 i 791); 

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 2016 r. poz. 922); 

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 2016 r. poz. 1108 i 

2138); 

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; 

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; 
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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. 
(8)

 Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w 

zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych w 

zakresie szkód istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu tej ustawy. 
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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, z 

2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933). 

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. 


