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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 14 grudnia 2018 r. 

 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości 

 

(druk nr 1051) 

 

 

U S T A W A   z dnia  26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) 

 

Art. 20e. 

1. Działalność Trybunału Stanu finansowana jest ze środków budżetowych Sądu 

Najwyższego. 

2. Sąd Najwyższy zapewnia także obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu 

Trybunału Stanu. 

<Art. 20f. 

Trybunał Stanu jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 

prowadzonych przez niego postępowań. 

 

Art. 20g. 

1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu w ramach 

prowadzonych przez niego postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

2. Do nadzoru, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz działu I 

rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1476) 

Art. 22. 

 1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką. 
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2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz 

przepisów wydanych na jej podstawie. 

3. Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą 

bezpośrednio wojewodzie. 

3a. Państwowa Straż Rybacka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

4. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji 

państwowej i podlegają przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 

urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 

1000), z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 1 niniejszej ustawy. 

5. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma 

prawo do otrzymania bezpłatnego umundurowania, oznak służbowych, odznaki 

służbowej, odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego z obowiązkiem ich noszenia w 

czasie pełnienia obowiązków służbowych. 

6. W wypadkach szczególnie uzasadnionych komendant wojewódzki Państwowej Straży 

Rybackiej może zezwolić na używanie ubioru cywilnego w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych. 

7. Wojewoda, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin Państwowej Straży Rybackiej, 

określający szczegółową organizację i sposób działania tej straży. 

 

<Art. 22a. 

1. Państwowa Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wyłączeniem danych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych oraz 

przetwarzania danych genetycznych lub danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub 

danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej. 

2. Państwowa Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, 

której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
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przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej. 

4. Państwowa Straż Rybacka w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności 

dotyczących wykrywania i zwalczania przestępstw lub wykroczeń oraz identyfikacji 

osób w ramach wykonywanych czynności, jest uprawniona do uzyskiwania 

informacji, w tym danych osobowych, od innych służb, instytucji państwowych oraz 

organów władzy publicznej, w szczególności: 

1) gromadzonych w zbiorach danych lub rejestrach prowadzonych przez te podmioty; 

2) uzyskanych w wyniku wykonywania swoich zadań ustawowych przez te podmioty. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, służby, instytucje państwowe oraz organy 

władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia Państwowej Straży 

Rybackiej informacji, w tym danych osobowych. 

6. Służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej administrujące zbiorami 

danych lub rejestrami, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mogą wyrazić zgodę na 

udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (teletransmisji) informacji 

zgromadzonych w tych zbiorach lub rejestrach jednostkom organizacyjnym 

Państwowej Straży Rybackiej bez konieczności składania pisemnych wniosków w 

postaci papierowej lub elektronicznej, jeżeli jednostki te spełniają łącznie 

następujące warunki: 

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

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie informacji, w tym danych osobowych, niezgodnie z celem ich 

uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo 

prowadzonej działalności. 

Art. 22b. 

1. Państwowa Straż Rybacka jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym 

danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań 

kwalifikacyjnych do służby w Państwowej Straży Rybackiej, przenoszenia do służby 

w Państwowej Straży Rybackiej oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku 

służbowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, także po jego ustaniu, w 

tym ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 
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rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyłączeniem danych dotyczących kodu 

genetycznego oraz danych daktyloskopijnych. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie 

przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich 

przetwarzania wyłącznie pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane 

przez administratora danych oraz pisemnym zobowiązaniu pracowników do 

zachowania przetwarzanych danych w poufności.> 

 

Art. 24. 

1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić 

zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje 

społeczne lub uprawnionych do rybactwa. 

1a. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu. 

2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w 

zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 

3. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 

4. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje 

strażnika Państwowej Straży Rybackiej. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, określa: 

1)   zasady sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3; 

2)   ramowy regulamin Społecznej Straży Rybackiej, określający szczegółową organizację i 

sposób działania tej straży. 

<Art. 24a. 

1. Społeczna Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wyłączeniem danych 

ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 

przetwarzania danych genetycznych lub danych biometrycznych w celu 
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jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub 

danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej. 

2. Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, 

której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest 

komendant właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 1. 

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

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

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

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

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

naruszającymi te dobra; 

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

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

3)   inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

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

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948); 

4)   wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 
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4a)  
(1)

 ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z 

wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi 

Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

5)   nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

6)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

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

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

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

[8)   gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;] 

<8) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;> 

9)   (uchylony); 

10)  prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez 

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach 

linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA); 

11)  (uchylony). 

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

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

4. 
(2)

 Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708). 

 

Art. 5b. 

1. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", jest jednostką organizacyjną 

Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w 

zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez 

policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu 

popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, a także 

wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i 

Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników <Policji,> Państwowej Straży 

Pożarnej. 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwany dalej "Komendantem BSWP", jest 

organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje BSWP i jest 

przełożonym policjantów BSWP. 

3. Siedzibą Komendanta BSWP jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

5. Zastępców Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta BSWP. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta BSWP minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków 

Komendanta BSWP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub 

wyznaczonemu oficerowi spośród policjantów BSWP. 

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant BSWP współdziała z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym 

innych państw. 

8. Komendant BSWP jest obowiązany niezwłocznie przedstawiać ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, informacje i 

materiały mogące mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 

1b 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.). 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w każdym czasie żądać informacji i 

materiałów z realizacji zadań przez Komendanta BSWP. 

10. Komendant BSWP przedstawia corocznie do dnia 31 stycznia ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych informację o działalności BSWP. 

 

Art. 14. 

1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 

1)   rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw <, przestępstw skarbowych> i 

wykroczeń; 

2)   poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru 

sprawiedliwości, zwanych dalej "osobami poszukiwanymi"; 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie 

miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub 

wolności, zwanych dalej "osobami zaginionymi". 

2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został 

określony w odrębnych ustawach. 

3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania 

godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym 

również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

oraz przetwarzać je w rozumieniu [ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)] <ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …)>, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 

5. 
(18)

 Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane 

osobowe policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego 

Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich Policji lub 

uprawnionego policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. 

Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 

r. poz. 935). 

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z 

informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. 

5b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 

129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego 

Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez 

organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie 

wykonywania tych czynności, uwzględniając możliwość odmowy przekazywania 

informacji lub ograniczenia zakresu tych informacji ze względu na uniemożliwienie 
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realizacji zadań ustawowych tych organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej 

funkcjonariuszem tych organów, oraz sposób przekazywania informacji na wniosek, w 

tym przy wykorzystaniu urządzeń i systemów teleinformatycznych; 

2)   wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do 

zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu 

ważności upoważnienia. 

7. (uchylony). 

Art. 15. 

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 

1)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

2a)  zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego 

organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie 

powróciły do niego; 

3)   zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

3a)  pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków: 

a)  w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego oraz 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205), 

b)  w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją 

tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, 

c)  za ich zgodą - w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości[;] <,> 

<d) w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw – na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie;> 

3b)  pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o 

nieustalonej tożsamości; 

4)   przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 
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4a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych; 

5)   
(20)

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i 

wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 

pod groźbą kary; 

5a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i 

administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

<5b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub 

dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas 

prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek 

organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego 

zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz 

specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych środkach transportu;> 

6)   żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w 

zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa; 

7)   zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, 

jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej 

pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

8)   (uchylony). 

2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana lub 

daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 
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5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 

7. 
(21)

 Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do 

miejscowo właściwego prokuratora. 

7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej 

Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla 

osób zatrzymanych. 

7b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje 

przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i znosić 

komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. 

<7c. Użyte w ust. 1 pkt 5b określenie interwencja oznacza włączenie się policjanta lub 

policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i podjęcie działań 

zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia 

oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku 

prawnego.> 

[8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b i c, 3b i 5-7, oraz 

wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób, wobec 

których działania te są podejmowane.] 

<8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b–d, pkt 

3b, 5a–7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w 

odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i 

kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, mając na względzie zapewnienie skuteczności 

działań podejmowanych przez Policję, poszanowanie praw osób, wobec których 

działania te są podejmowane oraz konieczność właściwego zabezpieczenia 

utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem, a także zapewnienie 

ochrony praw osób, których wizerunek został utrwalony.> 

8a. (uchylony). 

8b. (uchylony). 
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9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 

o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocznego 

udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej 

niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób ich 

dokumentowania. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych 

Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres 

prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład, 

2)   warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych 

Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone na czas 

wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz do pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo do policyjnej izby dziecka 

lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej, 

3)   warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które 

mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w których można umieścić 

osoby zatrzymane lub doprowadzone w związku z naruszeniem porządku prawnego, na 

czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru realizowanych 

wobec tych osób czynności służbowych, 

4)   warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka, 

5)   regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w ust. 1 

pkt 4a, uwzględniając ich lokalizację, wyposażenie, warunki techniczne pomieszczeń i 

niezbędne części składowe, 

6)   sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz 

warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem 

lub nieuprawnionym ujawnieniem 

- kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz 

potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób, wobec których działania te są 

podejmowane. 

11. Zgromadzone zapisy obrazu z pomieszczeń, izb i pokoi, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo 
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postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących 

być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów 

mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje przez okres 

co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, a następnie je 

niszczy. 

<Art. 15b. 

Informacje uzyskane podczas realizacji czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 

5a i 5b, w tym dane osobowe niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania 

dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach 

czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących się takich 

postępowań, Policja przechowuje przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 

60 dni od dnia zarejestrowania, a następnie je niszczy. W przypadku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych terminy, o których mowa w zdaniu pierwszym, są liczone 

od dnia zakończenia realizacji tych czynności. 

 

Art. 15c. 

W przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5b, z wyłączeniem działań 

kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji przez 

służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających 

użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, 

funkcjonariusz Policji w miarę możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje 

czynności, o rejestrowaniu obrazu lub dźwięku.> 

 

Art. 20. 

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

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać.] 

<1. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do przetwarzania 

informacji, w tym danych osobowych, z zachowaniem ograniczeń wynikających z 

art. 19.> 

<1a. Przetwarzanie oraz wymiana informacji, w tym danych osobowych, może dotyczyć 

danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 
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zwalczaniem przestępczości, przy czym dane dotyczące wyników analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) obejmują informacje wyłącznie o niekodującej 

części DNA. 

1b. Uzyskiwanie informacji, w tym danych osobowych, może odbywać się 

z wykorzystaniem środków technicznych. 

1c. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień 

związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności 

administracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzania których 

funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie ustaw, w celach innych niż 

określone w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości, w tym ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 

9 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

(UE) 2016/679”, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego. 

1d. Policja w zakresie swojej właściwości przetwarza informacje, w tym dane osobowe, 

uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe 

oraz organy władzy publicznej. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, 

przez Policję może mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy, osoby 

której dane dotyczą, oraz z wykorzystaniem środków technicznych. Służby, 

instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej są obowiązane do 

nieodpłatnego udostępnienia Policji informacji, w tym danych osobowych. 

W szczególności Policja jest uprawniona do uzyskiwania informacji, w tym danych 

osobowych: 

1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub rejestrach; 

2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej. 

1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1d, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie 

danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym Policji w 
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drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku pisemnie w postaci 

papierowej lub elektronicznej, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące 

warunki: 

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

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 

1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, dyrektor 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanci wojewódzcy 

(Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych są 

administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych osobowych 

utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych. 

1g. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, mogą 

tworzyć lub likwidować w drodze decyzji systemy, zbiory danych lub zestawy 

zbiorów danych, inne niż określone w niniejszej ustawie, w których przetwarza się 

informacje, w tym dane osobowe, w celu realizacji przez Policję zadań ustawowych. 

1h. W przypadku likwidowania systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów 

informacji, w tym danych osobowych, dokonuje tego komisja wyznaczana przez 

kierowników jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, z czego 

sporządza się protokół. 

1i. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, prowadzą 

rejestr systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów danych, w których 

przetwarza się informacje, w tym dane osobowe. 

1j. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję w celach, o których mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa 

się na podstawie ustawy, prawa Unii Europejskiej oraz postanowień umów 

międzynarodowych. 
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1k. W przypadku podejrzanych Policja pobiera wymazy ze śluzówki policzków oraz 

dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 2 lit. bh i art. 21h ust. 2 pkt 2 i 

3, w celach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. d. 

1l. Policja pobiera odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków od 

funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących służbowe czynności związane z 

ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych z podejrzeniem 

popełnienia czynu zabronionego w celach wyeliminowania pozostawionych przez 

nich śladów. 

1m. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od 

funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób przeprowadzania i 

dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem, a także rodzaje służb 

policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski 

linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i 

pracowników Policji oraz sposób zabezpieczenia tych zbiorów uniemożliwiający 

identyfikację funkcjonariusza lub pracownika Policji, których dane dotyczą, przez 

osobę nieupoważnioną, uwzględniając konieczność wyeliminowania pozostawionych 

przez nich śladów. 

1n. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę 

ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania 

określonych rodzajów informacji, a w przypadku wymiany informacji  

uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy 

innych państw, zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub przez 

Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol. 

1o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są pobierane przez 

upoważnione podmioty i przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu 

przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz tryb i sposób ich 

przekazywania Komendantowi Głównemu Policji przez obowiązane do tego służby, 

instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej – uwzględniając charakter 

realizowanych zadań i celów przeznaczenia danej karty daktyloskopijnej.> 

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

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

także bez ich wiedzy i zgody: 

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

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

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

4)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

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

dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 

2015 r. poz. 21).] 

[2aa. 
(39)

 Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

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

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych - Interpol. 

2ab. 
(40)

 Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu 

lub zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

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

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

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650, z 

2014 r. poz. 1199 oraz z 2016 r. poz. 1948), w prawie Unii Europejskiej i w 

postanowieniach umów międzynarodowych.] 

<2aa. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do wymiany 

informacji, w tym danych osobowych, z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej i innych państw, agencjami Unii Europejskiej zajmującymi się 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Międzynarodową Organizacją Policji 

Kryminalnej – Interpol oraz innymi organizacjami międzynarodowymi na zasadach 

i warunkach określonych w przepisach odrębnych, prawie Unii Europejskiej oraz 

umowach międzynarodowych. 
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2ab. Policja jest uprawniona do przetwarzania i wymiany informacji, w tym danych 

osobowych osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w agencjach Unii Europejskiej 

zajmujących się zapobieganiem lub zwalczaniem czynów zabronionych, 

międzynarodowych organach sądowniczych, międzynarodowych organach ścigania 

oraz w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, za zgodą tych 

osób. Policja, przekazując wyniki przetwarzania, zastrzega, że nie udostępnia się ich 

osobie, której dane osobowe dotyczą.> 

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

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

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

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

te informacje uprawnionym służbom, organom lub podmiotom na zasadach i w trybie 

określonym w tej ustawie.] 

2ad. 
(41)

 Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać 

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

osobach, także bez ich wiedzy i zgody: 

1)   wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 

1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej "konwencją 

haską z 1980 r.", które uprowadziły osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub 

pozostającą pod opieką lub które osobę tę zatrzymały lub ją ukrywają; 

2)   zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, w przypadkach gdy sąd lub 

inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby 

podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia; 

3)   uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub 

podlegających odebraniu na podstawie postanowienia, o którym mowa w pkt 2. 

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

i 2ac i mogą obejmować: 

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

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

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA;] 
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<1) dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA;> 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

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

majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

2ba. 
(42)

 Zakres informacji o osobach, o których mowa w: 

1)   ust. 2ad pkt 1 i 2 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b, informacje o 

wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o którym 

mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia, 

zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką, a także dane osób, o których mowa w ust. 2ad pkt 3, i informacje o stopniu ich 

pokrewieństwa z tymi osobami; 

2)   ust. 2ad pkt 3 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b pkt 1-3 i pkt 5 lit. 

a, oraz informacje o numerach PESEL lub numerach dokumentów pozwalających na 

ustalenie tożsamości, dokumentach i przedmiotach dotyczących tych osób, stopniu ich 

pokrewieństwa z osobami, o których mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, dane osób, o których 

mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, a także informacje o wniosku złożonym na podstawie 

konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o którym mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o 

innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz informacje o 

dyspozycjach dotyczących tych osób. 

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

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu.] 
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<2c. Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 

r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej.> 

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

art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może korzystać z 

informacji: 

1)   stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego; 

2)   stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1910, z późn. zm.); 

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

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876); 

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

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778); 

5)   stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089); 

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

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.); 

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

instrumentami finansowymi; 

8)   stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089); 

9)   stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321); 

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

nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480). 

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

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 
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informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym 

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

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

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

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. <Informacje i dane udostępnia się także 

organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, agencjom Unii 

Europejskiej zajmującym się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 

Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, jeżeli następuje to 

w celu ścigania karnego.> 

5. 
(43)

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

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez 

sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu. 

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

1)   dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych 

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

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 869), 

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

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 

1428 i 1537), 

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

osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o których mowa w art. 3 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

4)   dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika 

składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, 

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

osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów giełdowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
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6)   niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający 

osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

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

osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami finansowymi, o 

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

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

osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy 

ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, 

Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych przez 

nich pisemnie funkcjonariuszy.
(44)

  

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

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

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

1, 2 i 4-6. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku <, o którym mowa w ust. 5> sąd, w drodze postanowienia, 

wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich 

rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony 

do zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na 

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

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

wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

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

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

upoważnionego do ich odbioru. 

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

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

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

11. 
(45)

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

Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo Komendanta BSWP, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze 

postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o 

którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie 

podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

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

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

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

Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

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

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

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

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

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

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

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

wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego 

ich udostępniania. 

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

drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
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informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom organizacyjnym Policji, bez 

konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jednostki te: 

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

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 

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

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

danych osobowych, Policja może przetwarzać: 

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

udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych 

Policji; 

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

zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru identyfikacyjnego 

albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, 

kulturowych lub społecznych określonej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

albo przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

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

niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują weryfikacji 

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

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

usuwając zbędne dane. 

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

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej 

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

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

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

wiarygodną informację, że: 

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

brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

ma znamion czynu zabronionego; 

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

17c. 
(46)

 Dane osobowe, o których mowa w ust. 2ad, przechowuje się przez okres niezbędny do 

realizacji ustawowych zadań Policji, nie dłużej jednak niż do upływu terminu 

przewidzianego na archiwizację akt prowadzonej sprawy. Organy Policji dokonują 

weryfikacji tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane zostały 

wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 5 lat od dnia uzyskania lub 

pobrania informacji, usuwając zbędne dane. 

17d. 
(47)

 Dane osobowe, o których mowa w ust. 2ad, usuwa się, gdy: 

1)   gromadzenie i przetwarzanie danych jest zabronione lub zgromadzone dane okazały się 

nieprawdziwe; 

2)   upłynął termin przewidziany na archiwizację akt prowadzonej sprawy, jeżeli 

uprowadzenie, zatrzymanie lub ukrywanie miało związek z przestępstwem; 

3)   osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką, której dotyczył 

wniosek lub postanowienie w sprawie jej uprowadzenia lub zatrzymania, ukończyła 18 

lat; 

4)   osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką, której dotyczył 

wniosek złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowienie, o którym 

mowa w ust. 2ad pkt 2, została odnaleziona i oddana uprawnionemu, jednakże nie 

wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia odnalezienia tej osoby; 

5)   sąd lub inny uprawniony organ przekazał informacje o zmianie lub uchyleniu 

postanowienia lub innego orzeczenia stanowiącego podstawę do przetwarzania informacji 

o osobach, o których mowa w ust. 2ad, w tym o umorzeniu postępowania, lub informacje o 

ustaniu okoliczności będących podstawą wydania postanowienia stanowiącego podstawę 

wprowadzenia danych do zbioru, jeżeli treść tych informacji wskazuje, że osoba, której 

dotyczył wniosek złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub wydane w jego 

następstwie postanowienie, przestała spełniać przesłanki będące podstawą do 

gromadzenia danych o osobach, o których mowa w ust. 2ad. 

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

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową 

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

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane za 
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te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

19. 
(48)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

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

mowa w ust. 2a, 2aa-2ad, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do 

korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu 

danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych 

postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym 

dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji, a w 

przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab - uwzględniając konieczność 

dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw lub przez 

Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych - INTERPOL, wskazane w ust. 2aa w 

związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji.] 

 

Art. 20a. 

1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Policja zapewnia 

ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych 

identyfikujących policjantów. 

<1a. Ochrona, o której mowa w ust. 1, może być realizowana przez obserwowanie 

i rejestrowanie wykonywanych zadań służbowych, obiektów Policji i policyjnych 

środków transportu.> 

2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą posługiwać się 

dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz 

środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. 

2a. 
(49)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą 

posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż dane 

identyfikujące policjanta. 

3. 
(50)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepisy ust. 2 i 2a mogą mieć zastosowanie 

do osób, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3a. Nie popełnia przestępstwa: 

1)   
(51)

 kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów lub wydawaniem 

środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3; 
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2)   
(52)

 kto sporządza dokumenty lub wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których 

mowa w ust. 2, 2a i 3; 

3)   
(53)

 kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów lub wydawaniu środków 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3; 

4)   
(54)

 policjant lub osoba wymieniona w ust. 3, jeżeli dokumentami lub środkami 

identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, posługują się przy 

wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

5)   
(55)

 kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, policjantowi 

albo osobom, o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza do uwierzytelnienia z 

wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie 

identyfikacji elektronicznej. 

3b. Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązane są do 

udzielania Policji, w granicach swojej właściwości, niezbędnej pomocy w zakresie 

wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3. 

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

zasady i tryb wydawania, posługiwania się, a także przechowywania dokumentów, o 

których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając rodzaje dokumentów i cel, w jakim są 

wydawane, organy i osoby uprawnione do wydawania, posługiwania się i 

przechowywania dokumentów, czas, na jaki wydawane są dokumenty, czynności 

zapewniające ochronę dokumentów oraz ich sposób przechowywania i ewidencji. 

 

Art. 20c. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw <, przestępstw skarbowych> albo w 

celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub 

ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu 

telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej 

drogą elektroniczną, określone w: 

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

2016 r. poz. 1489, z późn. zm.), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", 

2)   art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1481), zwane dalej "danymi pocztowymi", 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), zwane dalej "danymi internetowymi" 
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– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący usługi 

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

1)   
(58)

 policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby 

przez nich upoważnionej; 

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

pkt 1; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

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

1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora 

pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy 

niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym podmiotem. 

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

sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1)   wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

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

uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp 

do danych; 

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

organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. 
(59)

 Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP i komendant 

wojewódzki Policji prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierające informacje identyfikujące 

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

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

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. 
(60)

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

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant 
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wojewódzki Policji przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. 

Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

<6a. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo 

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może upoważnić swojego zastępcę do 

realizacji czynności, o których mowa w ust. 6.> 

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

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

<8. Dane, o których mowa w ust. 1, pobiera się i udostępnia się także organom ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, agencjom Unii 

Europejskiej zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 

Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol na ich wniosek, jeżeli 

następuje to w celu wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców, ratowania 

życia lub zdrowia ludzkiego albo poszukiwania osób zaginionych.> 

 

Art. 20cb. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw <, przestępstw skarbowych> albo w 

celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub 

ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane: 

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

telekomunikacyjne, 

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

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

siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 

organizacyjną tego użytkownika, 

4)   w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 

użytkownikowi 

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

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

stosuje się.] 

<2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 

20c ust. 28 stosuje się.> 
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Art. 20da. 

1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może uzyskiwać dane telekomunikacyjne, 

pocztowe i internetowe oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której 

dotyczą; [przepisy art. 20c ust. 2-7 stosuje się] < przepisy art. 20c ust. 28 stosuje się>. 

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

informacji mających znaczenie dla poszukiwania osób zaginionych, podlegają 

niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

 

Art. 20e. 

[1. System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej "SWD Policji", stanowi system 

teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki 

organizacyjne Policji, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635, z 2014 r. poz. 1877 i 1915 oraz z 

2017 r. poz. 60).] 

<1. Komendant Główny Policji prowadzi System Wspomagania Dowodzenia Policji, 

zwany dalej „SWD Policji”, będący systemem teleinformatycznym wspierającym: 

1) wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki organizacyjne Policji; 

2) obsługę zgłoszeń alarmowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. 

o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 867 i 1115).> 

2. Komendant Główny Policji zapewnia utrzymanie, rozbudowę oraz modyfikację SWD 

Policji. 

3. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD Policji są finansowane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, parametry 

funkcjonalne SWD Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu 

współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego i 

SWD Policji. 

Art. 20f. 

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

wykrywania i ścigania sprawców wykroczeń oraz przestępstw informacje, w tym dane 

osobowe, o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu określonych w art. 119 § 1, art. 120 
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§ 1, art. 122 § 1 i 2 oraz art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, osobach podejrzanych o ich 

popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia, także bez ich wiedzy i 

zgody. 

2. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1)   imiona, nazwiska lub pseudonimy; 

2)   imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości; 

5)   adres zamieszkania i adres pobytu; 

6)   numer PESEL; 

7)   obywatelstwo i płeć; 

8)   źródła utrzymania, w tym miejsce zatrudnienia oraz, w miarę możności, dane o 

warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych; 

9)   czas i miejsce popełnienia czynu, opis czynu, w tym sposobu działania sprawcy czynu 

i okoliczności jego popełnienia; 

10)  kwalifikację prawną czynu, wartość przedmiotu wykroczenia lub wysokość 

wyrządzonej szkody; 

11)  datę i rodzaj czynności będącej podstawą wprowadzenia informacji do zbioru danych 

dotyczących sprawców wykroczeń oraz datę otrzymania informacji o wykroczeniu; 

12)  oznaczenie jednostki organizacyjnej Policji wprowadzającej informacje do zbioru 

danych dotyczących sprawców wykroczeń; 

13)  oznaczenie i numer sprawy; 

14)  wskazanie zatrzymanych przedmiotów lub dokumentów wraz z ich oznaczeniem; 

15)  informacje o zastosowanych środkach przymusu wobec osoby oraz o jej 

legitymowaniu; 

16)  nazwę organu innego niż wymieniony w pkt 12, prowadzącego sprawę, a w 

przypadku przekazania sprawy innemu organowi - także jego nazwę i datę 

przekazania; 

17)  określenie sposobu zakończenia czynności wyjaśniających; 

18)  wskazanie, czy sprawa została przekazana do sądu w postępowaniu przyspieszonym 

lub z zastosowaniem art. 58 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; 

19)  datę skierowania wniosku o ukaranie do sądu; 
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20)  informacje o prawomocnych rozstrzygnięciach dotyczących czynu: orzeczeniach, 

zarządzeniach, mandatach karnych, obejmujących datę i treść rozstrzygnięcia, datę 

jego uprawomocnienia się oraz informacje o zastosowanych wobec sprawcy czynu 

środkach oddziaływania wychowawczego; 

21)  informacje o uchyleniu prawomocnego rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 20. 

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

wykrywania i ścigania sprawców wykroczeń oraz przestępstw informacje, w tym dane 

osobowe, dotyczące pokrzywdzonego czynem, o którym mowa w ust. 1, także bez jego 

wiedzy i zgody, obejmujące w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwisko, numer 

PESEL i adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - dane 

identyfikujące ten podmiot. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, są gromadzone i przetwarzane w elektronicznym 

zbiorze danych dotyczącym sprawców wykroczeń, zwanym dalej "rejestrem wykroczeń", 

prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Komendanta Głównego Policji, 

który jest ich administratorem w rozumieniu [ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 

1000)] <ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz …)>. 

5. Organ uprawniony do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia 

przekazuje do rejestru wykroczeń informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, dotyczące 

wykroczeń wskazanych w ust. 1, pisemnie lub w sposób określony w ust. 8 pkt 2. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 20 i 21, przekazuje do rejestru wykroczeń, 

pisemnie lub w sposób określony w ust. 8 pkt 2, sąd lub organ, który wydał 

rozstrzygnięcie lub zastosował środki oddziaływania wychowawczego, niezwłocznie po 

zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 20 i 21. 

7. Informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń udostępnia się bezpłatnie: 

1)   organom uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia oraz wykonywania czynności w celu zapobiegania wykroczeniom lub 

wykrywania wykroczeń oraz ich sprawców lub osobom przez nie upoważnionym w 

związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub wykonywanymi 

czynnościami w zakresie wykrywania i ścigania wykroczeń; 
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2)   organom uprawnionym do prowadzenia postępowań karnych, postępowań w sprawach 

nieletnich lub wykonywania czynności w sprawach nieletnich w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

3)   innym organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych do 

otrzymania takich informacji w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych. 

8. Udostępnienie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń następuje: 

1)   na pisemny wniosek organów, osób lub podmiotów, o których mowa w ust. 7, 

zawierający dane umożliwiające wyszukanie informacji w rejestrze wykroczeń; 

2)   w drodze teletransmisji danych - w przypadku organów, osób lub podmiotów, o których 

mowa w ust. 7, którym administrator nadał uprawnienia dostępu do rejestru wykroczeń 

oraz przetwarzania informacji w tym rejestrze, jeżeli jest zapewnione odnotowywanie w 

systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie informacje uzyskał, a także zabezpieczenie 

techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania oraz jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań 

albo prowadzonej działalności. 

9. Informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń udostępnia się na pisemny wniosek osobie, 

której dane osobowe dotyczą, wyłącznie w zakresie czynów stwierdzonych 

prawomocnym rozstrzygnięciem oraz w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 

1-11, 13 i 20, a jeżeli udzielenie takich informacji utrudniałoby realizację ustawowych 

zadań Policji, w szczególności w zakresie wykrywania i ścigania sprawców wykroczeń 

oraz przestępstw, zakres udzielanych informacji można ograniczyć do informacji o liczbie 

odnotowanych w rejestrze czynów, ich kwalifikacji prawnej, dacie wprowadzenia 

informacji do rejestru, czasie i miejscu popełnienia czynu oraz, w miarę możliwości, 

informacji określonych w ust. 2 pkt 20. 

10. Czynności podejmowane przez administratora w zakresie realizacji wniosków złożonych 

przez osoby, których dane dotyczą, są wolne od opłat. Jeżeli wniosek osoby, której dane 

dotyczą, jest w sposób oczywisty nieuzasadniony ze względu na jego powtarzalność, 

administrator może: 

1)   pobrać opłatę lub 

2)   odmówić podjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem. 

11. Obowiązek wykazania, że wniosek osoby, której dane dotyczą, jest w sposób oczywisty 

nieuzasadniony, spoczywa na administratorze. 
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12. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10 pkt 1, wynosi 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270). 

13. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, przetwarzane w rejestrze wykroczeń 

Policja przetwarza w celu realizacji innych ustawowych zadań niż określone w ust. 1, w 

zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 

14. Organy Policji dokonują weryfikacji informacji o osobach, o których mowa w ust. 1, 

przetwarzanych w rejestrze wykroczeń po zakończeniu sprawy, w związku z którą 

informacje te zostały wprowadzone do rejestru wykroczeń, a ponadto nie rzadziej niż co 3 

lata, licząc od dnia uzyskania lub pobrania informacji, usuwając zbędne dane. 

15. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, usuwa się z rejestru wykroczeń: 

1)   po upływie 3 lat od dnia ich wprowadzenia do rejestru, chyba że przed upływem tego 

terminu do rejestru zostały wprowadzone dane o kolejnym czynie takiej osoby 

stanowiącym wykroczenie określone w ust. 1; 

2)   przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 - w razie uniewinnienia osoby, której dane 

dotyczą, odmowy wszczęcia wobec niej postępowania lub jego umorzenia prawomocnym 

orzeczeniem sądu lub śmierci tej osoby oraz w przypadku stwierdzenia przez uprawniony 

organ braku podstaw do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za wykroczenie, 

jeżeli nie zachodzi przesłanka dalszego przetwarzania danych osobowych dotyczących tej 

osoby w związku z innym czynem odnotowanym w rejestrze. 

16. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3, usuwa się z rejestru wykroczeń wraz z 

usunięciem danych sprawcy czynu, którym zostały one pokrzywdzone. 

17. Usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń dokonuje komisja powołana przez 

Komendanta Głównego Policji, która sporządza protokół z tych czynności. 

18. W celu zapewnienia gromadzenia i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, 

w rejestrze wykroczeń organy Policji lub osoby przez nie upoważnione mogą występować 

do organów uprawnionych do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia, prowadzących postępowania w sprawach o wykroczenia lub do innych 

organów lub podmiotów, które mogą posiadać lub przetwarzają informacje, o których 
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mowa w ust. 2 i 3, z wnioskiem o przekazanie do rejestru wykroczeń posiadanych lub 

przetwarzanych przez nie informacji w zakresie określonym w tych przepisach. 

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

1)   sposoby przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, w rejestrze wykroczeń, 

sposób i tryb prowadzenia rejestru wykroczeń, rodzaje służb policyjnych uprawnionych 

do korzystania z rejestru wykroczeń, właściwość jednostek organizacyjnych Policji do 

wprowadzania informacji do rejestru wykroczeń, czynności będące podstawą 

wprowadzania informacji do rejestru wykroczeń, zakres, cel i sposób kontroli dostępu do 

rejestru wykroczeń oraz nadzoru nad przetwarzaniem informacji oraz sposób weryfikacji 

przydatności i niezbędności informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń w zakresie 

realizacji zadań Policji, uwzględniając potrzebę ochrony informacji przed 

nieuprawnionym dostępem do nich, zapewnienie sprawności wprowadzania informacji do 

rejestru wykroczeń oraz konieczność zapewnienia aktualizacji, kompletności i 

prawidłowości informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń; 

2)   sposób i tryb udzielania informacji o osobach na podstawie informacji przetwarzanych w 

rejestrze wykroczeń oraz wzór protokołu usunięcia danych osobowych z rejestru 

wykroczeń, wzór wniosku o udzielenie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń 

oraz wzór informacji o osobie, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego 

udzielania informacji i potrzebę zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem 

do nich. 

<Art. 20g. 

1. W związku z obsługą zadań, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1, Komendant 

Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane osobowe osób, 

których dane uzyskano w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 

i 3, i w tym zakresie jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

2. W związku z obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 2, 

Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane 

osobowe osób określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego, i w tym zakresie jest administratorem w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane 

osobowe, w celu: 
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1) ewidencjonowania i dokumentowania przyjmowanych zgłoszeń o zdarzeniach oraz 

podjętych interwencjach; 

2) zapewnienia właściwej reakcji Policji na zdarzenie; 

3) współdziałania Policji z centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi służbami 

ratowniczymi; 

4) zabezpieczania danych o źródłach dowodowych oraz prowadzenia analizy 

zagrożenia. 

4. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w SWD Policji usuwa się 

automatycznie po upływie 5 lat od ich rejestracji.> 

 

[Art. 21a. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający informacje o wynikach 

analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zwany dalej "zbiorem danych DNA", 

którego jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

2. W zbiorze danych DNA gromadzi się i przetwarza:  

1)   informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do: 

a)  osób wymienionych w art. 74 i art. 192a Kodeksu postępowania karnego, 

b)  osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, 

c)  zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

d)  śladów nieznanych sprawców przestępstw, 

e)  osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

f)  osób zaginionych, 

g)  osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c, 

h)  nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

2)   dane dotyczące osób, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz e-h, obejmujące: 

a)  imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b)  imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 
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e)  adres zamieszkania, 

f)  numer ewidencyjny PESEL, 

g)  obywatelstwo i płeć. 

3. W ramach zbioru danych DNA gromadzi się próbki pobrane od osoby albo ze zwłok 

ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w 

postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin, a w 

odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbek z tkanek, zwane dalej 

"próbkami biologicznymi". 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgromadzonych w zbiorze danych 

DNA, stosując odpowiednio przepis art. 20 ust. 17. 

 

Art. 21b. 

Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, wprowadza się do zbioru danych DNA na 

podstawie zarządzenia: 

1)   organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu - w przypadku analizy 

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z postępowaniem 

karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich lub postępowaniem określonym w ustawie 

z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

2)   właściwego miejscowo organu Policji - w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, osób 

zaginionych oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c. 

 

Art. 21c. 

Informacji zgromadzonych w zbiorze danych DNA udziela się bezpłatnie organom 

prowadzącym postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub 

prowadzącym czynności wykrywcze lub identyfikacyjne. 

 

Art. 21d. 

1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w zbiorze danych DNA przez okres do 

20 lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób. 
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2. 
(63)

 Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w związku z 

popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI-XX, XXV i XXXV 

Kodeksu karnego, a także osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, mogą być 

przechowywane w zbiorze danych DNA przez okres do 35 lat. 

3. Przechowywane w zbiorze danych DNA próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników 

analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) osób zaginionych, osób, o których mowa 

w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c, oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości są 

wykorzystywane w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości. 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji próbek biologicznych i informacji, o 

których mowa w ust. 3, nie rzadziej niż co 10 lat od ich wprowadzenia do zbioru pod 

kątem celowości ich dalszego przetwarzania lub wykorzystywania. 

 

Art. 21e. 

1. Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1, ze zbioru danych DNA oraz 

zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta 

Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół, w stosunku do osób: 

1)   które zostały uniewinnione - niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 

2)   wobec których umorzono postępowanie karne - po upływie okresu przedawnienia 

karalności przestępstwa; 

3)   wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono - po upływie okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa; 

4)   o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b, oraz zwłok ludzkich, których tożsamość 

została ustalona; 

5)   wymienionych w art. 192a Kodeksu postępowania karnego, jeżeli dalsze przetwarzanie 

informacji w zbiorze danych DNA i przechowywanie próbek biologicznych jest zbędne dla 

postępowania, w toku którego zostały pobrane; 

6)   zaginionych - niezwłocznie po ich odnalezieniu; 

7)   o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c - niezwłocznie po odnalezieniu osoby 

zaginionej lub po złożeniu przez te osoby wniosku o usunięcie informacji. 
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2. Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. c, f i g, ze zbioru danych 

DNA, w trybie określonym w ust. 1, dokonuje się również w przypadku, gdy w wyniku 

weryfikacji, o której mowa w art. 21d ust. 4, stwierdzono niecelowość dalszego 

przetwarzania lub wykorzystywania tych informacji przez Policję.] 

 

<Art. 21a. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający informacje o 

wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zwany dalej „zbiorem 

danych DNA”, którego jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości. 

2. W zbiorze danych DNA przetwarza się: 

1) informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do: 

a) osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych 

z oskarżenia publicznego, 

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego, 

c) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 

r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 

24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205), 

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

antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), 

e) oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, 

f) osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, 

g) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

h) śladów nieznanych sprawców przestępstw, 

i) osób zaginionych, 

j) osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c, 

k) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l; 

2) informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 lit. a–e oraz i–k, 

obejmują: 
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a) wyniki analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), 

b) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

c) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

d) datę i miejsce urodzenia, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć, 

h) oznaczenie i cechy dokumentu tożsamości. 

3. W ramach zbioru danych DNA gromadzi się próbki pobrane od osoby albo ze zwłok 

ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w 

postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin, a w 

odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbek z tkanek, 

zwane dalej „próbkami biologicznymi”. 

 

Art. 21b. 

1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a–j, 

wprowadza się do zbioru danych DNA na podstawie zarządzenia: 

1) prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu – w przypadku analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z: 

a) postępowaniem karnym, 

b) postępowaniem w sprawach nieletnich, 

c) postępowaniem określonym w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności seksualnej innych osób, 

d) postępowaniem wobec osób wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, 

e) postępowaniem wobec osób skazanych; 

2) prowadzącego czynności – w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, osób 

zaginionych oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k, 

wprowadza się do zbioru danych DNA na podstawie wniosku właściwego miejscowo 

organu Policji, przed podjęciem przez policjantów i pracowników Policji pierwszych 
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czynności służbowych związanych z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem 

śladów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 

 

Art. 21c. 

Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych DNA udostępnia się 

bezpłatnie organom prowadzącym postępowanie karne, postępowanie w sprawach 

nieletnich lub prowadzącym czynności wykrywcze lub identyfikacyjne. 

 

Art. 21d. 

1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 1l, są przetwarzane w 

zbiorze danych DNA w celu prowadzenia czynności wykrywczych lub 

identyfikacyjnych. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a–j, są 

przetwarzane w zbiorze danych DNA w celu prowadzenia czynności wykrywczych 

i eliminacyjnych. 

Art. 21e. 

1. W weryfikacji, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości, uczestniczą jednostki organizacyjne Policji, służby, instytucje 

państwowe lub organy władzy publicznej, które przekazały informacje, w tym dane 

osobowe, do zbioru danych DNA. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku 

gdy: 

1) zostało umorzone postępowanie z uwagi na to, że: 

a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych 

nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 

popełnienia, 

b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono dane osobowe do 

zbioru danych, nie ma znamion czynu zabronionego; 

2) osoba, której dane dotyczą: 

a) została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu, 

b) ukończyła 100. rok życia, 

c) zmarła; 
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3) tożsamość zwłok ludzkich została ustalona; 

4) utracą swoją przydatność eliminacyjną, jednakże nie dłużej niż po upływie 5 lat od 

dnia ustania stosunku służbowego lub pracy – w przypadku osób, o których mowa w 

art. 20 ust. 1l. 

3. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. h, 

usuwa się ze zbioru danych DNA, po upływie okresu przedawnienia karalności 

przestępstwa, na wniosek organu prowadzącego postępowanie karne. 

4. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. i 

oraz j, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku odnalezienia lub ustalenia 

miejsca pobytu osoby zaginionej lub po upływie 55 lat od dnia rozpoczęcia ich 

przetwarzania w zbiorze danych DNA. Informacje te, w tym dane osobowe, usuwa 

się na wniosek jednostki organizacyjnej, służby, instytucji państwowej lub organu 

władzy publicznej prowadzącej poszukiwanie lub osoby zaginionej. 

5. Usunięcia informacji, w tym danych osobowych osób, o których mowa w art. 21a ust. 

2 pkt 1 lit. ag oraz ik, ze zbioru danych DNA oraz zniszczenia próbek 

biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji, 

sporządzając z tych czynności protokół.> 

 

[Art. 21f. 

1. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z 

którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru 

alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

2. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi 

usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566). 

Art. 21g. 

1. Policja może przetwarzać dane uzyskane w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego, o 

której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i innych osób, których zgłoszenie dotyczy. 
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2. Komendant Główny Policji jest administratorem danych przetwarzanych w SWD Policji w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Komendant Główny Policji może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych 

Policji do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w SWD Policji dla osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 3, tworzy i aktualizuje 

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SWD Policji. 

5. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku określonego 

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

[Art. 21h. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych daktyloskopijnych, których 

jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych: 

1)   Centralną Registraturę Daktyloskopijną, w której są gromadzone karty daktyloskopijne i 

chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób; 

2)   Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, w którym są gromadzone i 

przetwarzane informacje o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych 

śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach linii papilarnych, które mogą 

pochodzić od osób zaginionych. 

2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są gromadzone i przetwarzane: 

1)   informacje dotyczące: 

a)  osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 

b)  nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego, 

c)  osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

d)  osób poszukiwanych, 

e)  niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw, 

f)  śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych; 

2)   informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

obejmujące: 
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a)  imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b)  imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e)  adres zamieszkania, 

f)  numer ewidencyjny PESEL, 

g)  obywatelstwo i płeć, 

h)  oznaczenie i numer sprawy, 

i)  miejsce i powód daktyloskopowania; 

3)   informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

obejmujące: 

a)  obrazy odcisków linii papilarnych, 

b)  rok urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  rodzaj rejestracji, 

e)  datę rejestracji, 

f)  jednostkę rejestrującą; 

4)   informacje dotyczące niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw 

obejmujące: 

a)  obrazy śladów linii papilarnych, 

b)  datę i miejsce zabezpieczenia, 

c)  kategorię przestępstwa, 

d)  jednostkę rejestrującą, 

e)  oznaczenie i numer sprawy; 

5)   informacje dotyczące śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób 

zaginionych, obejmujące: 

a)  obrazy śladów linii papilarnych, 

b)  datę i miejsce zabezpieczenia, 

c)  kategorię zdarzenia, 

d)  jednostkę rejestrującą, 

e)  oznaczenie i numer sprawy. 
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3. W zbiorach danych daktyloskopijnych przetwarza się informacje dotyczące osób o 

nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o 

nieustalonej tożsamości obejmujące: 

1)   obrazy odcisków linii papilarnych; 

2)   płeć; 

3)   oznaczenie i numer sprawy. 

Art. 21i. 

Informacje do zbiorów danych daktyloskopijnych wprowadza się na podstawie wniosku 

organu prowadzącego postępowanie lub poszukiwanie osoby zaginionej. 

 

Art. 21j. 

Informacji zgromadzonych w zbiorach danych daktyloskopijnych oraz informacji uzyskanych 

w wyniku ich przetwarzania udziela się bezpłatnie organom prowadzącym postępowanie 

karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub prowadzącym czynności wykrywcze lub 

identyfikacyjne. 

Art. 21k. 

Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-d, są przechowywane w 

zbiorach danych daktyloskopijnych i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw lub 

identyfikacji osób. 

Art. 21l. 

1. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji informacji o osobach, o których mowa w 

art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-d, zgromadzonych w zbiorach danych daktyloskopijnych, 

stosując odpowiednio art. 20 ust. 17. 

2. Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-d, są usuwane ze 

zbiorów danych daktyloskopijnych w stosunku do osób: 

1)   które zostały uniewinnione - niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 

2)   wobec których umorzono postępowanie karne - po upływie okresu przedawnienia 

karalności przestępstwa; 

3)   wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono - po upływie okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa; 

4)   które ukończyły 80. rok życia; 

5)   zmarłych. 
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Art. 21m. 

1. Informacje o niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw są 

przechowywane w zbiorze danych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2, nie dłużej niż do 

czasu przedawnienia karalności przestępstwa. Informacje te usuwa się po upływie okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa lub na wniosek jednostki rejestrującej zgłoszony 

po analizie zgromadzonych w sprawie materiałów. 

2. Informacje o śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, są 

przechowywane w zbiorze danych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2, do czasu 

odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, nie dłużej niż 55 lat. 

Informacje te usuwa się niezwłocznie w przypadku odnalezienia lub ustalenia miejsca 

pobytu osoby zaginionej na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwanie lub z upływem 

55 lat. 

Art. 21n. 

Usunięcia informacji ze zbioru danych daktyloskopijnych, w tym zniszczenia kart 

daktyloskopijnych i chejroskopijnych, dokonuje komisja powołana przez Komendanta 

Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół.] 

 

<Art. 21h. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych daktyloskopijnych, 

których jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych: 

1) Centralną Registraturę Daktyloskopijną, w której są gromadzone karty 

daktyloskopijne i chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób, 

2) zbiór automatycznie przetwarzający dane daktyloskopijne, w którym są 

przetwarzane informacje, w tym dane osobowe, o odciskach linii papilarnych osób, 

niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach 

linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych 

– zwane dalej „zbiorami danych daktyloskopijnych”. 

2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są przetwarzane: 

1) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące: 

a) osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych 

z oskarżenia publicznego, 



- 47 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego, 

c) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 

r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

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

antyterrorystycznych, 

e) oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, 

f) osób poszukiwanych, 

g) cudzoziemców, od których zostały pobrane odciski linii papilarnych w sytuacjach, o 

których mowa w art. 35 ust. 2, art. 324 pkt 1 i art. 394 ust. 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub art. 30 ust. 1 pkt 3, art. 92 ust. 1 i art. 114 ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub art. 73a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 

2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650), 

h) śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, 

i) niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw, 

j) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l; 

2) informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, obejmują: 

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f)  numer PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć, 

h) oznaczenie i numer sprawy, 

i) miejsce i powód daktyloskopowania, 

j) odciski linii papilarnych palców i dłoni; 



- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, obejmujące: 

a) obrazy odcisków linii papilarnych, 

b) rok urodzenia, 

c) płeć, 

d) rodzaj rejestracji, 

e) datę wprowadzenia, 

f) jednostkę organizacyjną wprowadzającą; 

4) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące niezidentyfikowanych śladów linii 

papilarnych z miejsc przestępstw obejmujące: 

a) obrazy śladów linii papilarnych, 

b) datę i miejsce zabezpieczenia, 

c) kategorię przestępstwa, 

d) jednostkę organizacyjną wprowadzającą, 

e) oznaczenie i numer sprawy; 

5) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące śladów linii papilarnych, które mogą 

pochodzić od osób zaginionych, obejmujące: 

a) obrazy śladów linii papilarnych, 

b) datę i miejsce zabezpieczenia, 

c) kategorię zdarzenia, 

d) jednostkę organizacyjną wprowadzającą, 

e) oznaczenie i numer sprawy. 

3. W zbiorach danych daktyloskopijnych przetwarza się, z wyłączeniem 

przechowywania, informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób o nieustalonej 

tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o 

nieustalonej tożsamości, obejmujące: 

1) obrazy odcisków linii papilarnych; 

2) płeć; 

3) oznaczenie i numer sprawy. 

Art. 21i. 

Informacje, w tym dane osobowe, wprowadza się do zbiorów danych daktyloskopijnych 

na podstawie wniosku organu prowadzącego postępowanie lub poszukiwanie osoby 

zaginionej. 
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Art. 21j. 

Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorach danych daktyloskopijnych 

oraz uzyskane w wyniku ich przetwarzania są udzielane bezpłatnie organom 

prowadzącym: 

1) postępowanie karne; 

2) postępowanie w sprawach nieletnich; 

3) czynności wykrywcze lub identyfikacyjne; 

4) czynności związane z wprowadzaniem danych daktyloskopijnych do innych zbiorów 

danych na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Art. 21k. 

1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-h, są 

przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych w celu prowadzenia 

czynności identyfikacyjnych. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–f, są 

przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych i wykorzystywane w celu 

prowadzenia czynności wykrywczych. 

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. j, są 

przetwarzane w zbiorach danych daktyloskopijnych w celu wyeliminowania, spośród 

wszystkich zebranych w toku prowadzonego postępowania, śladów pozostawionych 

przez osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1l. 

 

Art. 21l. 

1. W weryfikacji, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości, uczestniczą jednostki organizacyjne Policji, służby, instytucje 

państwowe lub organy władzy publicznej, które przekazały informacje, w tym dane 

osobowe, do zbiorów danych daktyloskopijnych. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–c, e i f, 

usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, w przypadku gdy: 

1) zostało umorzone postępowanie z uwagi na to, że: 
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a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych 

nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 

popełnienia, 

b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono dane osobowe do 

zbioru danych, nie ma znamion czynu zabronionego; 

2) osoba, której dane dotyczą: 

a) została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu, 

b) ukończyła 100. rok życia, 

c) zmarła; 

3) utracą swoją przydatność eliminacyjną, jednakże nie dłużej niż po upływie 5 lat od 

dnia ustania stosunku służbowego lub pracy – w przypadku osób, o których mowa w 

art. 20 ust. 1o. 

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g, usuwa 

się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, jeżeli osoba, której dane dotyczą: 

1) uzyskała obywatelstwo polskie; 

2) ukończyła 100. rok życia; 

3) zmarła. 

4. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1, usuwa się ze 

zbiorów danych daktyloskopijnych po uzyskaniu wiarygodnej informacji. 

 

Art. 21m. 

1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. i, usuwa 

się ze zbiorów danych daktyloskopijnych po upływie okresu przedawnienia 

karalności przestępstwa, na wniosek organu prowadzącego postępowanie karne. 

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. h, usuwa 

się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, w przypadku odnalezienia lub ustalenia 

miejsca pobytu osoby zaginionej lub po upływie 55 lat od dnia rozpoczęcia ich 

przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych. Informacje te, w tym dane 

osobowe, usuwa się na wniosek jednostki organizacyjnej, służby, instytucji 

państwowej lub organu władzy publicznej prowadzącej poszukiwanie. 
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Art. 21n. 

Usunięcia informacji, w tym danych osobowych, ze zbioru danych daktyloskopijnych, w 

tym zniszczenia kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych, dokonuje komisja 

powołana przez Komendanta Głównego Policji, sporządzając z tych czynności 

protokół.> 

<Art. 21na. 

Zadania, o których mowa w art. 21a21e oraz art. 21h21n, Komendant Główny Policji 

realizuje przy pomocy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

 

Art. 21nb. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy System Informacyjny Policji, zwany 

dalej „KSIP”, będący zestawem zbiorów danych, w którym przetwarza się 

informacje, w tym dane osobowe, w związku z realizacją zadań ustawowych. 

2. W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP 

Komendant Główny Policji jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

3. Komendant Główny Policji zapewnia utrzymanie, rozbudowę oraz modyfikację KSIP. 

4. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacja KSIP są finansowane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.> 

 

<Art. 46b. 

1. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w 

Policji, przenoszenia do służby w Policji oraz w zakresie wynikającym z przebiegu 

stosunku służbowego policjantów, także po jego ustaniu, w tym ma prawo 

przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia (UE) 

2016/679, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych 

daktyloskopijnych. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679, w zakresie, w jakim 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie 

przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich 

przetwarzania wyłącznie policjantów lub pracowników posiadających pisemne 
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upoważnienie wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu 

policjantów lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności. 

3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim 

przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant 

BSWP, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, 

komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych.> 

 

Art. 145j. 

1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania: 

1)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

2)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze 

zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

3)   krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych 

rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady 

2008/615/WSiSW; 

4)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i nieosobowych, 

o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

5)   punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w 

sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy 

transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 

(Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12); 

6)   krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE 

L 39 z 09.02.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 98/2013"[.] <;>  

<7) krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac, o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu 

skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 

kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
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rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z 

państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w 

sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania 

państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz 

zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję 

ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w 

Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) 

(Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem (UE) 

603/2013”.> 

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy: 

1)   udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile 

DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia 

identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili 

DNA, działającego w ramach zbioru danych DNA, o którym mowa w art. 21a, 

gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione 

podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA udostępnianych przez punkty 

kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych udostępnianych 

przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o profilach 

DNA. 

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy: 

1)   udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane 
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daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich 

ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do 

których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych daktyloskopijnych 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań zbiorów danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych daktyloskopijnych 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych 

daktyloskopijnych. 

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy: 

1)   udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, punktom 

kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, danych lub 

informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu wykrywania sprawców 

przestępstw oraz innych czynów zabronionych należących do jurysdykcji sądów lub 

prokuratury w tych państwach; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych rejestracyjnych pojazdów 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o pojazdach innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie 

udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o pojazdach. 
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5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy: 

1)   przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o skutkach 

transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do których 

ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2)   otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom 

krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

5a. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy: 

1)   obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania 

takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w 

załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych 

wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji 

zawierających te substancje, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 

669); 

2)   zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty 

elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, o których mowa w pkt 1; 

3)   prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich 

transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach 

I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na 

podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te 

substancje; 

4)   korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia wykrywania 

sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z 

możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 3, do nielegalnego wytwarzania 

materiałów wybuchowych; 

5)   upowszechnianie wytycznych, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 

98/2013, w ramach współpracy między właściwymi organami i podmiotami 

gospodarczymi; 
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6)   wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym. 

<5b. Do zadań krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7, należy: 

1) przesyłanie do systemu Eurodac danych daktyloskopijnych wraz z właściwymi 

numerami referencyjnymi zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) 603/2013; 

2) weryfikowanie wyników porównania zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia (UE) 

603/2013; 

3) komunikowanie się z systemem Eurodac zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 

603/2013; 

4) przekazywanie wyników porównania danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac 

właściwym organom.> 

[6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.]  

<6. Zadania, o których mowa w ust. 2, 3 i 5b, Komendant Główny Policji wykonuje przy 

pomocy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2365, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do 

ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnej migracji. 

1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej 

przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku 

graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla 

godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. 

2. Do zadań Straży Granicznej należy: 

1)   ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; 
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2)   organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

2a)  zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez: 

a)  kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

b)  rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 

c)  zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją, 

d)  realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206), 

e)  współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania 

cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na 

tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

3)   wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

4)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 

a)  przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej z 

przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, 

prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzaniem 

wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw określonych w art. 270-276 

Kodeksu karnego dotyczących wiarygodności dokumentów uprawniających do 

przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do ich wydania, 

b)  przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 pkt 1 

Kodeksu karnego skarbowego, 

c)   przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej 

lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych 

podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów 

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

materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, o bibliotekach, o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

d)  przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
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ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 

2017 r. poz. 60), 

e)  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw i wykroczeń 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z wykonywaniem 

komunikacji lotniczej, 

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

pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 

g)  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży 

Granicznej, 

h)  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, 

i)  przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego, przestępstw i wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz wykroczeń określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 

1292, 1321, 1428 i 1543), 

j)  przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 

715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 oraz z 2010 r. poz. 626); 

4a)  
(1)

 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie, w zakresie 

wynikającym z art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

sprawców czynów określonych w pkt 4 lit. f-h, w przypadku, gdy czyny te dotyczą 

funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej, popełnionych w związku z wykonywaniem przez nich czynności 

służbowych; 

5)   zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w 

zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej - 

także w strefie nadgranicznej; 
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5a)  przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 

a)  w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 

b)  w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia 

granicznego, 

c)  w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego; 

5b)  zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz 

lotniczy pasażerów; 

5c)  (uchylony); 

5d)  współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń 

terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

6)   osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i 

przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

7)   ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej; 

8)   (uchylony); 

[9)   gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli 

ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz 

udostępnianie ich właściwym organom państwowym;] 

<9) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, z zakresu ochrony granicy 

państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej 

migracji oraz udostępnianie ich sądom, prokuratorom, organom administracji 

publicznej i innym organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;> 

10)  nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki 

przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

11)  ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez 

prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez 

granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach 

właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz 

materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych; 
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13)  zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych 

oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych 

podlegających ograniczeniom; 

13a)  przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom; 

14)  wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i 

wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 

popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych. 

2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 

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

[3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi organami i 

instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw.] 

<3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi 

organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw, a także 

organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji 

Kryminalnej – Interpol.> 

3a. 
(2)

 Straż Graniczna realizuje zadania Krajowej Jednostki do spraw Informacji o 

Pasażerach, określone w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych 

dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894). 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 3c. 

1. BSWSG jest jednostką organizacyjną Straży Granicznej realizującą na obszarze całego 

kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości 

popełnianej przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, przestępstw 

przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Straży Granicznej, 

określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego oraz wykrywania i ścigania sprawców tych 

przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - 
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funkcjonariuszy i pracowników Policji <, Straży Granicznej,> i Służby Ochrony 

Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwany dalej "Komendantem 

BSWSG", jest organem Straży Granicznej podległym Komendantowi Głównemu Straży 

Granicznej, kieruje BSWSG i jest przełożonym funkcjonariuszy BSWSG. 

3. Siedzibą Komendanta BSWSG jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta BSWSG powołuje, spośród oficerów Straży Granicznej, i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

5. Zastępców Komendanta BSWSG powołuje, spośród oficerów Straży Granicznej, i 

odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta BSWSG. 

6. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w ust. 2 i 5, można w każdym czasie. Odwołanego 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 i 5, przenosi się do dyspozycji Komendanta 

Głównego Straży Granicznej. Przepisy art. 39a ust. 1 zdanie drugie oraz art. 39a ust. 2-4 

stosuje się odpowiednio. 

7. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta BSWSG minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków 

Komendanta BSWSG, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub 

oficerowi wyznaczonemu spośród funkcjonariuszy BSWSG. 

8. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant BSWSG współdziała z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz właściwymi organami i 

instytucjami, w tym innych państw. 

9. Organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWSG z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej określa Komendant Główny 

Straży Granicznej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 

10. Regulamin BSWSG ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w każdym czasie żądać informacji i 

materiałów z realizacji zadań przez Komendanta BSWSG. 

12. Komendant BSWSG jest obowiązany niezwłocznie przedstawiać ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

informacje i materiały mogące mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru, o którym 

mowa w art. 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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13. Komendant BSWSG przedstawia corocznie do dnia 31 stycznia ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych informację o działalności BSWSG. 

 

Art. 9. 

[1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie 

określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią 

służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-

rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania 

przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują 

czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów państwowych 

w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych przepisach.] 

<1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz przestępstw 

skarbowych, a także wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych w zakresie określonym 

w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w art. 1 ust. 2a, funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią 

służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-

rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania 

przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także 

wykonują czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych 

organów państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w 

odrębnych przepisach.> 

1a. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o 

osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu [ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)] < ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. …)>, bez wiedzy i zgody osoby, 

której dane dotyczą. 

1b. 
(9)

 Administrator danych, o których mowa w ust. 1a, jest obowiązany udostępnić dane, z 

zastrzeżeniem ust. 1d, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego 

Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, komendanta oddziału Straży Granicznej lub 

upoważnionego funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją 

służbową. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 
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sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 935). 

1c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym 

mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz 

możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub 

komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom. 

1d. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 

przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia 

przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres informacji niezbędnych do wykonywania 

ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania informacji oraz 

sposób ich dokumentowania. 

1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, 

korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji 

Kryminalnych. 

1f. Straż Graniczna, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzania kontroli legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom, może korzystać, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), z 

danych zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego 

oraz koncie płatnika składek, dotyczących cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń 

społecznych oraz płatników powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 

respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. 

6. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Straży 

Granicznej mogą być mianowani do pełnienia odpowiednich funkcji pełnomocników 

granicznych. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni Komendant Główny 

Straży Granicznej. 

7. Komendant Główny Straży Granicznej określa: 
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1)   metody i formy wykonywania zadań Straży Granicznej w zakresie nieobjętym innymi 

przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań wykonywanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy oraz przepisami prawa Unii Europejskiej; 

2)   sposób pełnienia służby w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na 

podstawie ustawy, w tym sposób pełnienia służby poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy oraz 

przepisami prawa Unii Europejskiej; 

3)   szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, 

przez komendantów placówek Straży Granicznej; 

4)   szczegółowy sposób wykonywania czynności zleconych w trybie ust. 1 przez właściwe 

organy państwowe; 

5)   sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy 

państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej 

migracji; 

6)   sposób gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej; 

6a)  zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży 

Granicznej; 

7)   szczegółowe zasady szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do 

realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także normy wyżywienia 

zwierząt. 

8)    (uchylony). 

<Art. 9ca. 

1. Straż Graniczna w celu ochrony obiektów, o których mowa w art. 9c ust. 1, może 

wprowadzić nadzór nad terenem użytkowanych obiektów lub terenem przyległym do 

obiektów w postaci środków technicznych oraz urządzeń elektronicznego systemu 

monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu umożliwiających rejestrację obrazu, a 

także środków organizacyjnych i technicznych zapewniających identyfikację 

i kontrolę osób przebywających w użytkowanych obiektach, w tym przepustek 

zawierających wizerunek twarzy, oraz systemów teleinformatycznych 

przetwarzających informacje o przepustkach, w tym dane osób, którym je wydano. 
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2. System monitorujący, o którym mowa w ust. 1, stosuje się jedynie w miejscach 

i pomieszczeniach, w których zapewnia on realizację celu określonego w ust. 1, 

z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych. 

3. Zarejestrowany obraz przetwarza się wyłącznie do celów, dla których został zebrany, 

i przechowuje się przez okres nieprzekraczający 1 roku. Dane osób, w tym 

wizerunek twarzy, wykorzystywane do identyfikacji i kontroli osób przebywających 

w użytkowanych obiektach, przechowuje się nie dłużej niż jest to konieczne do 

realizacji tego celu. 

4. W przypadku gdy zarejestrowany obraz stanowi dowód w postępowaniu lub powzięto 

informacje, że może on stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 3 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.> 

 

[Art. 10a. 

1. Straż Graniczna, w zakresie swojej właściwości, z zachowaniem ograniczeń wynikających z 

art. 9e, może uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz 

przetwarzać. 

2. Straż Graniczna może pobierać, gromadzić i wykorzystywać w celach wykrywczych i 

identyfikacyjnych odciski linii papilarnych, zdjęcia oraz dane osobowe, w tym 

ujawniające pochodzenie etniczne, przynależność wyznaniową oraz dane o stanie 

zdrowia, osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, a także osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość, 

bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem danych ujawniających 

pochodzenie etniczne lub przynależność wyznaniową, przechowuje się, z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 5, przez okres niezbędny do wykonania ustawowych zadań przez Straż Graniczną. 

Organy Straży Granicznej dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od 

dnia uzyskania informacji. 

4. Do przechowywania danych osobowych ujawniających pochodzenie etniczne lub 

przynależność wyznaniową osób skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 3. 

5. Dane osobowe ujawniające pochodzenie etniczne lub przynależność wyznaniową osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie 
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zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

6. Straż Graniczna, w zakresie swojej właściwości, może uzyskiwać i przetwarzać informacje 

ze zbiorów danych prowadzonych przez organy władzy publicznej, w tym dane osobowe. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do ich 

nieodpłatnego udostępniania funkcjonariuszom posiadającym upoważnienia, o których 

mowa w art. 9 ust. 1b. 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie danych 

zgromadzonych w zbiorach jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej, za pomocą 

urządzeń telekomunikacyjnych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli 

jednostki te spełniają łącznie następujące warunki: 

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

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć 

oraz danych osobowych, warunki przechowywania, wykorzystania i sposób ich 

przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także 

wzory wykorzystywanych dokumentów, uwzględniając przypadki i sposoby pobierania 

linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć 

sygnalitycznych, a także kierując się potrzebą ochrony tych danych przed nieuprawnionym 

dostępem.] 

<Art. 10a. 

1. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, oraz ich wymiany z właściwymi 

organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw, a także 

organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji 

Kryminalnej – Interpol. 

2. Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań lub wykonywania uprawnień związanych z zapobieganiem 
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i zwalczaniem przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także wykroczeń oraz 

wykroczeń skarbowych, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, przy czym dane dotyczące 

kodu genetycznego obejmują informacje wyłącznie o niekodującej części DNA. 

3. Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej. 

4. Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań lub wykonywania uprawnień związanych z prowadzeniem 

postępowań administracyjnych, dokonywaniem kontroli granicznej, realizacją 

czynności administracyjno-porządkowych oraz innych kontroli albo czynności, do 

prowadzenia których funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni na 

podstawie ustaw, w tym mają prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w 

art. 9 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (UE) nr 2016/679”, z wyłączaniem danych dotyczących kodu 

genetycznego. 

5. W przypadku podejrzanych Straż Graniczna w celach, o których mowa w art. 11 ust. 

1 pkt 5c lit. b, pobiera: 

1) wymazy ze śluzówki policzków oraz imiona, nazwiska lub pseudonimy, imiona 

i nazwiska rodowe rodziców tych osób, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

numer PESEL, obywatelstwo i płeć; 

2) odciski linii papilarnych palców i dłoni oraz imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, datę i miejsce urodzenia, oznaczenie i 

cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer PESEL, 

obywatelstwo i płeć, oznaczenie i numer sprawy, miejsce i powód 

daktyloskopowania, obrazy odcisków linii papilarnych, rodzaj rejestracji, datę 

rejestracji. 
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6. Przetwarzanie danych osobowych przez Straż Graniczną w celach, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa 

się na podstawie ustawy, prawa Unii Europejskiej oraz postanowień umów 

międzynarodowych. 

7. Straż Graniczna, podejmując działania na podstawie informacji, w tym danych 

osobowych, przetwarzanych przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnej – Interpol może wystąpić o przekazanie informacji uzupełniających, w 

zakresie umożliwiającym wykonanie tych działań. Wymiana informacji 

uzupełniających odbywa się za pośrednictwem komórki organizacyjnej Komendy 

Głównej Policji wyznaczonej do wykonywania zadań Krajowego Biura Interpolu. 

8. Straż Graniczna, w zakresie swojej właściwości, przetwarza informacje, w tym dane 

osobowe, uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje 

państwowe oraz organy władzy publicznej. Służby, instytucje państwowe oraz 

organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia Straży 

Granicznej informacji, w tym danych osobowych. W szczególności Straż Graniczna 

jest uprawniona do uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych: 

1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub rejestrach; 

2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej. 

9. Podmioty, o których mowa w ust. 8, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie 

danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym Straży 

Granicznej, w drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku pisemnie w 

postaci papierowej lub elektronicznej, jeżeli jednostki te spełniają łącznie 

następujące warunki: 

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

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 
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10. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez Straż Graniczną może 

mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą, oraz 

z wykorzystaniem środków technicznych. 

11. Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych osobowych 

przetwarzanych przez Straż Graniczną w celu realizacji ustawowych zadań. 

12. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 11, komendantów oddziałów Straży Granicznej, 

Komendanta BSWSG, komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej, 

komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz kierowników komórek 

organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej. 

13. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić osoby, o których mowa w 

ust. 12, do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 11, podległym im pracownikom 

i funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

14. Wyłączenia wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych nie naruszają 

prawa osoby do ubiegania się o informacje jej dotyczące, w formie podania 

o zaświadczenie, jeżeli osoba wykaże interes prawny w urzędowym potwierdzeniu 

określonych faktów lub stanu prawnego. 

15. Straż Graniczna udostępnia właściwym podmiotom informacje, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 9, w tym dane osobowe, na wniosek przekazany pisemnie w postaci 

papierowej lub elektronicznej, który powinien zawierać podstawę prawną, 

przeznaczenie oraz wskazanie, w zależności od rodzaju informacji, jakie mają zostać 

udostępnione, przedziału czasowego podlegającego sprawdzeniu, danych osoby, 

pojazdu, dokumentu podlegających sprawdzeniu, a także podpis upoważnionej 

osoby. 

16. Przepisu ust. 15 nie stosuje się do udostępniania informacji, w tym danych 

osobowych, podmiotom występującym o ich przekazanie w związku z 

wykonywaniem przez te podmioty czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 

17. Udostępnianie informacji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9, w tym danych 

osobowych, może nastąpić w drodze teletransmisji, bez konieczności składania 

pisemnego wniosku, jeżeli odrębne przepisy dotyczące zadań i uprawnień 

podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9, przewidują taką możliwość, 
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podmioty spełniają określone w tych przepisach warunki, a Komendant Główny 

Straży Granicznej wyrazi pisemną zgodę w postaci papierowej lub elektronicznej na 

taki sposób udostępnienia informacji, w tym danych osobowych. 

18. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania wymazów ze 

śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć 

sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw 

ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość, warunki przechowywania, wykorzystania i 

sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów 

odrębnych, a także wzory wykorzystywanych dokumentów, uwzględniając 

przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania 

wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych, a także 

kierując się potrzebą ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.> 

 

Art. 10b. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw <oraz przestępstw skarbowych> Straż 

Graniczna może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu 

telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej 

drogą elektroniczną, określone w: 

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

2017 r. poz. 1907 i 2201), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", 

2)   art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1481), zwane dalej "danymi pocztowymi", 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), zwane dalej "danymi internetowymi" 

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

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący usługi 

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

1)   
(37)

 funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta BSWSG lub komendanta oddziału Straży Granicznej albo osoby 

przez nich upoważnionej; 
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2)   na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których 

mowa w pkt 1; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

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

1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora 

pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy 

niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a tym podmiotem. 

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

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1)   wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

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

uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp 

do danych; 

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

organizacyjne Straży Granicznej albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. 
(38)

 Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG i komendant oddziału 

Straży Granicznej prowadzą rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, 

pocztowych i internetowych zawierające informacje identyfikujące jednostkę 

organizacyjną Straży Granicznej i funkcjonariusza uzyskującego te dane, ich rodzaj, cel 

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

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. 
(39)

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

Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub komendant oddziału 

Straży Granicznej przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. 

Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

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

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

<8. Dane, o których mowa w ust. 1, pobiera się i udostępnia się także organom ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, agencjom Unii 

Europejskiej zajmującym się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 
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Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol na ich wniosek, jeżeli 

następuje to w celu wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców albo w celu 

ratowania życia i zdrowia ludzkiego.> 

 

Art. 10bb. 

 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw <oraz przestępstw skarbowych> Straż 

Graniczna może uzyskiwać dane: 

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

telekomunikacyjne, 

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

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

siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 

organizacyjną tego użytkownika, 

4)   w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 

użytkownikowi 

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

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

stosuje się.] 

<2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 

10b ust. 2–8 stosuje się.> 

Art. 11. 

1. Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo: 

1)   dokonywania kontroli granicznej; 

2)   
(43)

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania 

ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, 

kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub 

wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub 

bezpieczeństwu w międzynarodowej komunikacji; 

2a)  dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych, w portach lotniczych 

oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu 

wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza 
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skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w 

międzynarodowej komunikacji; 

2b)  pełnienia wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania 

niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi; 

3)   wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4)   legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby; 

5)   zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

5a)  zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

5b)  doprowadzania: 

a)  osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub 

prokuratury, 

b)  cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców do organu Straży 

Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych, 

c)  cudzoziemców: 

–  którym została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca 

przymusowemu wykonaniu zgodnie z art. 329 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wystąpiły 

okoliczności, o których mowa w art. 463 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu 

zgodnie z art. 71 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), 

–  podlegających przekazaniu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

art. 393b ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

–  do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego 

cudzoziemiec zostaje doprowadzony; 

<5c) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki 

policzków: 

a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, 

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć 

swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

5d) pobierania od cudzoziemców odcisków linii papilarnych w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach odrębnych; 

5e) utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o 

nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość;> 

6)   przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

6a)  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia; 

7)   obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji 

obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych; 

7a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu w 

pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w 

pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych 

wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach - w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom; 

<7b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub 

dźwięku w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji;> 

8)   zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu 

drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym; 
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9)   zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również 

odpadów; 

10)  przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub 

użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, 

również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg; 

11)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w 

zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane 

są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa; 

12)  zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariusze 

Straży Granicznej mają prawo: 

1)   swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku 

uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji osobistej; 

2)   kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii; 

3)   ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli; 

4)   przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mowa w art. 

10d; 

5)   żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania 

kontroli; 

6)   dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych; 

7)   korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 
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8)   dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia 

liczby miejsc pracy. 

[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5b, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania 

doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków 

transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a 

także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie 

praw osób, wobec których działania te są podejmowane.] 

<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 45c i 5e, oraz wzory 

dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do 

zarządzania doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy 

użyciu środków transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy 

wykonywaniu uprawnień, a także skuteczność działań podejmowanych przez Straż 

Graniczną oraz poszanowanie praw osób, wobec których działania te są 

podejmowane.> 

2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1: 

a)  
(44)

 pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, 

b)  [pkt 7] < pkt 7 i 7b>, w terminie 7 dni od dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych 

wobec niego czynnościach 

- przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia 

czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

2b. Zgromadzone podczas przeprowadzania czynności, [o których mowa w ust. 1 pkt 7] 

<o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 7b>, materiały niezawierające dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się przez okres 2 

miesięcy od zakończenia czynności, a następnie dokonuje się ich niezwłocznego 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ Straży 

Granicznej, który sprawował nadzór nad przeprowadzeniem czynności. 

2c. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, nie mogą być wykonywane w miejscach 

przeznaczonych dla celów sanitarno-higienicznych oraz w pokojach dla cudzoziemców. 

2d. Zgromadzone zapisy obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, niezawierające dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 
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wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w 

postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla 

toczących się takich postępowań przechowuje się przez okres 30 dni od dnia 

zarejestrowania, a następnie niszczy. 

<2e. Użyte w ust. 1 pkt 7b określenie interwencja oznacza włączenie się funkcjonariusza 

lub funkcjonariuszy Straży Granicznej w tok zdarzenia mogącego naruszać normy 

prawne i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i 

okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na 

przywrócenie naruszonego porządku prawnego. 

2f. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7b, funkcjonariusz Straży Granicznej 

w miarę możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje czynności, o 

rejestrowaniu obrazu lub dźwięku.> 

3. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 

o których mowa w ust. 3. Rozporządzenie powinno określić osoby przeprowadzające 

badania, organizację i miejsce przeprowadzenia badań oraz zakres prowadzonej w tych 

sprawach dokumentacji, a także przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia osobie 

zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych 

pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno określić wyposażenie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, podmioty kontrolujące te pomieszczenia, zakres prowadzonej 

dokumentacji, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych. 

5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i formy przeprowadzania [czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7]  < czynności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 7b>, oraz tryb ich dokumentowania i podmioty 

właściwe w tych sprawach, uwzględniając dostosowanie sposobu i form przeprowadzania 

czynności do rodzaju działań podejmowanych przez funkcjonariuszy. 

5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz 
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udostępniania ich uprawnionym podmiotom, uwzględniając potrzebę właściwego 

zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

6. (uchylony). 

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

dokonywania kontroli oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 2, uwzględniając formy kontroli granicznej, sposoby jej przeprowadzania i 

poświadczania w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej, a 

także symbole i dane występujące w stemplach kontrolerskich dostosowane do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej oraz warunki użycia 

środków technicznych i psów służbowych podczas tej kontroli, przypadki, w których 

może być dokonana kontrola osobista, i sposób jej przeprowadzania, a także sposób i 

warunki przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunków, w tym przy użyciu 

środków technicznych i psów służbowych. 

7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy 

kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego 

oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymogi koordynacji 

działań Straży Granicznej z innymi organami i instytucjami działającymi w przejściu 

granicznym oraz wymogi obowiązujące w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotniczych 

przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej. 

7b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać 

funkcjonariusze wchodzący w skład wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego, 

sposób pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie 

funkcjonariuszy wchodzących w skład wart ochronnych, uwzględniając konieczność 

zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji w czasie trwania lotu oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. 

8. Za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje 

odszkodowanie według zasad prawa cywilnego. 

9. (uchylony). 

<Art. 50b. 

1. Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowań kwalifikacyjnych do służby w Straży Granicznej, przenoszenia do służby 
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w Straży Granicznej oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego 

funkcjonariuszy Straży Granicznej, także po jego ustaniu, w tym ma prawo 

przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia (UE) 

2016/679, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych 

daktyloskopijnych. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie 

przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich 

przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej lub pracowników 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po 

pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej lub pracowników do 

zachowania przetwarzanych danych w poufności. 

3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim 

przetwarza te dane, jest Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 

BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia 

Straży Granicznej lub komendant ośrodka Straży Granicznej.> 

 

Art. 98. 

1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji 

administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego 

albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku: 

1)   jej wypłaty jako nienależnego świadczenia; 

2)   zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył 

uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; 

3)   skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego 
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orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe. 

[3. 
(76)

 Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz okresy 

równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin.] 

<3. Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz 

okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.> 

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

postępowania oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej, o której mowa w 

ust. 1, sposób ustalania jej wysokości oraz kwoty podlegającej zwrotowi, podmioty 

właściwe w tych sprawach, uwzględniając rodzaje wymaganych dokumentów oraz 

przypadki uzasadniające obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214) 

 

<Art. 43b. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest dyrektor 

urzędu morskiego.> 
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U S T A W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1471 i 1479) 

Art. 10b. 

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko 

środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia 

określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń, albo wykroczeń, o których mowa w: 

  

1)   art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4 i 5, art. 478 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, 

2)   art. 65 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych, 

3)   art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, 

4)   art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), 

5)   art. 330-334, art. 335a-336, art. 337a-355 i art. 358-360 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska, 

6)   art. 171-177 i art. 180-192 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

7)   art. 52 i art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach, 

8)   art. 41 pkt 2-6, 9 i 10 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1259), 

9)   art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

10)  art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów, 

11)  art. 44-49, art. 51, art. 52a i art. 52b ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

12)  art. 95-97 oraz art. 134 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, 

13)  art. 45-47 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 

14)  art. 78, art. 80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 83, art. 90 pkt 3, art. 91-92a i art. 94-95a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 
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15)  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688) 

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 

upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności, o 

których mowa w ust. 2. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub 

upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności 

polegające na: 

1)   obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik 

satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

2)   gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

3)   żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób w zakresie 

niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie 

karnym; 

4)   ustalaniu tożsamości osób oraz żądaniu okazania dokumentów niezbędnych do 

wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzeniu wniosku o ukaranie; 

5)   nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

6)   dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc; 

7)   zatrzymywaniu lub przeszukiwaniu pojazdów przewożących towary oraz kontroli 

dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia 

odpadów; 

8)   udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków 

oddziaływania wychowawczego. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji, o 

której mowa w art. 9b ust. 1. 

4. Inspektorzy są uprawnieni do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji o osobach, rzeczach i zdarzeniach, w tym uzyskiwania informacji oraz 

utrwalania śladów i dowodów, w sposób określony w ust. 2, które należy przechowywać 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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<5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161)  

 

Art. 47. 

1. W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1 

pkt 3, wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej. 

1a. Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej podporządkowany Dyrektorowi 

Generalnemu. 

1b. Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych stanowią: 

1)   posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu; 

2)   grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane 

dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

1c. Dyrektor Generalny określa: 

1)   organizację i zakres działania posterunków i grup interwencyjnych, o których mowa w 

ust. 1b; 

2)   szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych. 

2. Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do: 

1)   legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak 

również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w 

zakresie określonych odrębnymi przepisami; 

3)   zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w 

ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości 

bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 

pod groźbą kary; 
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4)   przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia 

o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego; 

5)   ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu 

podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji; 

6)   odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub 

wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia; 

7)   prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia, jeżeli 

przedmiotem przestępstwa jest drzewo lub drewno pochodzące z lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania 

karnego; 

8)   prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed 

kolegium do spraw wykroczeń
(3)

 w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia 

środków zaskarżania do sądów rejonowych od rozstrzygnięć kolegium
(4)

 w sprawach 

zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego; 

9)   noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, 

ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do 

obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

10)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do 

jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach 

do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na zasadach określonych w ustawie 

o Policji. 

2a. Odebrane przedmioty, narzędzia i środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, należy 

przechowywać pod zamknięciem w sposób zabezpieczający je przed utratą lub 

uszkodzeniem. 

2b. Strażnicy leśni są uprawnieni do dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych 

zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu 

sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych. 

<2c. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska lub Główny Inspektor Straży 

Leśnej.> 
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3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834), strażnik 

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

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

3a. (uchylony). 

3b. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie do 

prokuratora. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 

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

strażnik leśny może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 

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

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

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

6. (uchylony). 

7. Do wykonywania przez strażnika leśnego czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji. 

8. Strażnikowi leśnemu wykonującemu obowiązki służbowe na gruntach stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe przysługują uprawnienia 

określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do: 

1)   Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa; 

2)   Straży Ochrony Przyrody
(5)

 - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody; 

3)   Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033)  

 

Art. 39. 

1. Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i 

zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i 

szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, 

zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w 

Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 

mają prawo do: 

1)   legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu 

ustalenia ich tożsamości; 

2)   nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane 

na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego; 

3)   zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania 

zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia; 

4)   przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego 

podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w 

Kodeksie postępowania karnego; 

5)   ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu 

podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji; 

6)   odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub 

wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich 

zabezpieczenia; 

7)   prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia, jeżeli przedmiotem 

przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie 

postępowania karnego; 

8)   prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed 

kolegium do spraw wykroczeń
(3)

 w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia 

środków zaskarżania
(4)

 do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw 

wykroczeń
(5)

 w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego; 

9)   dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny 

lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia; 

9a)  dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów 

prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich 

pochodzenia; 

9b)  dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących 

polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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10)  noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek 

zakładanych na ręce; 

11)  noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów 

przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

12)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do 

jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach 

do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w 

przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy. 

<2a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa 

w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska lub komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Łowieckiej.> 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 oraz z 

2018 r. poz. 106, 138, 730 i 912), strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć 

środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 

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

4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 

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

strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 

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

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

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

6. (uchylony). 

7. Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Łowieckiej czynności, o których 

mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 

8. Strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej wykonującemu obowiązki na terenach 

obwodów łowieckich przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami 

odnoszącymi się do: 

1)   Straży Ochrony Przyrody
(6)

 - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody; 

2)   Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu; 

3)   strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego. 
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9. (uchylony). 

10. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do 

prokuratora. 

11. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu czynności służbowych 

korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla  

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216) 

 

Art. 11t. 

1. W celu realizacji zadań określonych w art. 11a ust. 3 Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

może: 

1)   uzyskiwać informacje, w tym dane osobowe, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać, 

w tym również informacje niejawne oraz informacje uzyskane lub przetwarzane przez 

organy innych państw, przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych - 

Interpol i Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), 

2)   korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, 

uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzać je, 

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

rejestrów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy 

publicznej, w tym również ze zbiorów i rejestrów, w których przetwarza się informacje, 

obejmujące dane osobowe, uzyskane w wyniku wykonywania przez te organy czynności 

operacyjno-rozpoznawczych 

- bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą. 

2. Zakres przekazywanych informacji i danych obejmuje: 

1)   dane o osobie, w tym dane osobowe, oraz inne dane pozwalające na identyfikację osoby, 

w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także 

dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu; 

2)   dane o karalności; 

3)   dane gromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 
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4)   datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o 

osobie. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie inspektorowi Biura 

wskazanemu w imiennym upoważnieniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, po okazaniu 

tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. Fakt udostępnienia tych danych podlega 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać: imię i nazwisko inspektora 

Biura, numer legitymacji służbowej, wskazanie podmiotu zobowiązanego do przekazania 

informacji oraz termin ważności. 

5. Organy władzy publicznej prowadzące zbiory i rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

mogą, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w zbiorach i rejestrach inspektorom 

Biura, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli: 

1)   Biuro posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   Biuro posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań. 

6. Organ uprawniony nie przekazuje informacji lub ogranicza zakres przekazywanych 

informacji, jeżeli mogłoby to spowodować ujawnienie danych osoby niebędącej jego 

funkcjonariuszem, udzielającej pomocy temu organowi, lub uniemożliwić realizację 

zadań ustawowych organu uprawnionego. 

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Biuro jest Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego. 

8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

[9. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego dokonuje nie rzadziej niż co 5 lat weryfikacji potrzeby 

dalszego przetwarzania danych osobowych, usuwając dane zbędne.] 

10. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej 

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

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 
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11. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przekazywania 

Biuru informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wzór imiennego 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem danych niezbędnych do 

zidentyfikowania upoważnionego inspektora Biura oraz terminu ważności tego 

upoważnienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 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, 

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)    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; 



- 91 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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)    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 2017 r. poz. 

2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138 i 416);] 

<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 ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);> 

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 2017 

r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 

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 



- 92 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 

2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 

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; 

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

egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

652, 1010 i 1387) 

Art. 11. 

 § 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o 

wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego - z datą jego uprawomocnienia 

się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia. Kierując do 

wykonania orzeczenie dotyczące grzywny, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, 

świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej oraz należności sądowych, sąd przesyła także ostatnio uzyskaną 

informację, o której mowa w art. 213 § 1a Kodeksu postępowania karnego. Sąd przesyła 

dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, 

jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" 

lub "ściśle tajne". 

[§ 1a. Jeżeli pokrzywdzony złożył wniosek, o którym mowa w art. 168a § 1, sąd, o którym 

mowa w § 1, przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego ten wniosek 

oraz dane zawierające imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego.] 

<§ 1a. Jeżeli pokrzywdzony złożył wniosek, o którym mowa w art. 168a § 1, sąd, 

o którym mowa w § 1, przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego 

ten wniosek oraz dane zawierające imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego. W 

wypadku, o którym mowa w art. 168a § 6, sąd przesyła również dane zawierające 

imię, nazwisko i adres świadka.> 
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§ 2. Sąd po wydaniu wyroku skazującego przesyła dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu 

karnego posiadane w sprawie informacje dotyczące osoby skazanego, w tym dane o 

uprzedniej karalności oraz zastosowanych wobec niego środkach wychowawczych lub 

poprawczych, informacje pozwalające na identyfikację skazanego, w szczególności numer 

Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS), numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), rysopis oraz opis znaków 

szczególnych i tatuaży, a także zdjęcie skazanego, odpisy orzeczeń i opinii lekarskich oraz 

psychologicznych, w tym stwierdzających u skazanego uzależnienia od alkoholu, środków 

psychotropowych i odurzających, a także informacje dotyczące popełnienia przestępstwa 

określonego w art. 197-203 Kodeksu karnego w związku z zaburzeniami preferencji 

seksualnych, a po uprawomocnieniu się wyroku, na wniosek dyrektora zakładu lub aresztu 

- również akta sądowe. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przesyłanych dyrektorowi zakładu 

karnego lub aresztu śledczego, o których mowa w § 2, mając na uwadze konieczność 

zebrania danych osobopoznawczych niezbędnych do dokonania prawidłowej klasyfikacji 

skazanego dla indywidualnego z nim postępowania zmierzającego do realizacji celów, 

jakim ma służyć wykonanie kary pozbawienia wolności. 

§ 4. W razie skazania tymczasowo aresztowanego lub osoby odbywającej karę pozbawienia 

wolności sąd przesyła zawiadomienie o skazaniu wraz z informacjami, o których mowa w 

§ 2, dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego. 

§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia 

oraz o zakończeniu jego wykonywania. 

 

Art. 116. 

§ 1. Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb 

wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania poleceń 

przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności: 

1)   poprawnego zachowania się; 

2)   przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa; 

2a)  niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o zauważonych 

objawach chorobowych u innego skazanego; 
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3)    poddania się - niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu 

chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii - przewidzianym 

przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom lekarskim, sanitarnym oraz rehabilitacji, a także 

badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził 

przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo - udzielania 

osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach i 

urazach oraz warunkach, w jakich się wychowywał, oraz wykonywania zleconych przez 

psychiatrę lub psychologa czynności niezbędnych na potrzeby badania; 

4)    wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa 

międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz wykonywania 

prac, o których mowa w art. 123a § 1; 

5)   dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w którym 

jest zatrudniony; 

6)   poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby[.] <;> 

<7) informowania o zmianie danych podanych przy przyjęciu, o których mowa 

w art. 79a § 1 zdanie pierwsze.> 

§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega 

kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i inne 

pomieszczenia, w których skazany przebywa, znajdujące się w nich przedmioty, a także 

przedmioty jemu dostarczane lub przekazywane przez niego innej osobie. Kontrolę celi i 

innych pomieszczeń przeprowadza się podczas nieobecności skazanych. 

§ 3. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i 

obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz 

sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności 

osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej 

samej płci. 

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. W razie konieczności 

dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych 

przedmiotów w niezbędnym zakresie. 

§ 5. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać, podlegają 

zatrzymaniu, zaś przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu 

albo przesyła się na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub 
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organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt 

zakładu karnego. Przedmioty i notatki, których właściciela nie ustalono, podlegają 

zniszczeniu, pieniądze zaś oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu 

Państwa albo na pomoc postpenitencjarną. 

§ 5a. W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa skazanego jego zachowanie może podlegać monitorowaniu. 

Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu. 

§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4-5a, podejmuje dyrektor zakładu karnego. Ze 

zniszczenia przedmiotów i notatek oraz przekazania pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych sporządza się protokół. 

 

Art. 167a. 

[§ 1. Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany otrzymuje, za pokwitowaniem, znajdujące 

się w depozycie dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, jeżeli 

nie zostały zatrzymane albo zajęte w drodze zabezpieczenia lub egzekucji.] 

<§ 1. Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany: 

1) informuje o miejscu stałego pobytu lub innym miejscu przebywania po zwolnieniu; 

2) otrzymuje, za pokwitowaniem, znajdujące się w depozycie dokumenty, pieniądze, 

przedmioty wartościowe i inne przedmioty, jeżeli nie zostały zatrzymane albo zajęte 

w drodze zabezpieczenia lub egzekucji.> 

§ 2. Skazany otrzymuje ponadto świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz 

zaświadczenie o zatrudnieniu. Skazany jest informowany o potrzebie dalszego leczenia 

oraz otrzymuje wyniki wykonanych badań diagnostycznych niezbędnych do dalszego 

postępowania leczniczego lub diagnostycznego. 

§ 3. Jako ekwiwalent pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 166 § 3, skazany może 

otrzymać przy zwolnieniu stosowną do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, bilet na 

przejazd, a także artykuły żywnościowe na czas podróży. Decyzje w tym zakresie 

podejmuje dyrektor zakładu karnego. 

§ 4. Jeżeli osoba zwolniona z zakładu karnego wymaga leczenia szpitalnego, a jej stan 

zdrowia nie pozwala na przeniesienie do szpitala, pozostaje ona na leczeniu w zakładzie 

karnym do czasu, gdy jej stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie. 

§ 5. Przepis § 4 ma zastosowanie, jeżeli osoba zwolniona wyraża zgodę na dalsze leczenie w 

zakładzie karnym, co powinno być potwierdzone jej podpisem w indywidualnej 
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dokumentacji medycznej. W razie niemożności wyrażenia tej zgody przez osobę 

zwolnioną, decyzję o pozostawieniu jej na leczeniu w zakładzie karnym podejmuje 

dyrektor zakładu karnego na wniosek lekarza. Wobec osoby, o której mowa w § 4, stosuje 

się przepisy porządkowe obowiązujące w zakładzie karnym. Przepisy art. 118 § 1, 2 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Jeżeli zwalniany skazany jest niezdolny z powodów zdrowotnych do samodzielnego 

powrotu do miejsca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania, 

administracja zakładu karnego jest obowiązana w okresie poprzedzającym zwolnienie 

nawiązać kontakt z rodziną, osobą bliską lub wskazaną przez skazanego inną osobą i 

powiadomić ją o terminie zwolnienia. W wypadku, gdy działania administracji zakładu 

karnego okazały się bezskuteczne, administracja zakładu karnego jest obowiązana 

udzielić zwolnionemu pomocy w udaniu się do miejsca zameldowania lub miejsca 

przebywania bez zameldowania albo podmiotu leczniczego. 

§ 7. Jeżeli osoba, o której mowa w § 4, nie wyraża zgody na dalsze leczenie w zakładzie 

karnym, lekarz poucza ją o możliwych następstwach zdrowotnych odmowy leczenia. Fakt 

odmowy powinien być potwierdzony podpisem zwolnionego w indywidualnej 

dokumentacji medycznej, a w wypadku odmowy podpisu - notatką urzędową na tę 

okoliczność. 

 

 

 

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

2018 r. poz. 1921)  

<Art. 6b. 

§ 1. Sądy wojskowe są administratorami danych osobowych przetwarzanych w 

postępowaniach sądowych. 

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepisów art. 

15, art. 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 

sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się. 

§ 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, 

następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w 

widocznym miejscu w budynku sądu. 

Art. 6c. 

§ 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonują: 

1) w zakresie działalności wojskowego sądu garnizonowego – prezes wojskowego sądu 

okręgowego; 

2) w zakresie działalności wojskowego sądu okręgowego – Krajowa Rada Sądownictwa. 

§ 2. Do nadzoru, o którym mowa w § 1, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz działu I 

rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928)  

 

Art. 10a. 

<1.> Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z 

wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną 

lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub 

życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 

1)   w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia; 

2)   z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie 

odrębnych przepisów. 

<2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
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przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), przez straż jest komendant straży.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, 

1137 i 1694)  

Art. 10. 

1. 
(20)

 Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, 3-8, 10 i 11, wykonują uprawnieni do 

przeprowadzenia inspekcji pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, zwani dalej 

"inspektorami". 

2. Inspektor ma prawo wejścia i przebywania na statku, na budowli wodnej służącej żegludze, 

w porcie, przystani i zimowisku, a także podpływania i cumowania statku inspekcyjnego 

do tych obiektów. 

3. Inspekcję przeprowadza się w miarę możliwości bez uszczerbku dla eksploatacji statku. 

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

kategorie pracowników uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych, mając na 

względzie w szczególności charakter tych zadań. 

5. W czasie wykonywania zadań służbowych inspektor ma prawo do: 

1)   kontrolowania, czy statek jest uprawniony do działalności, jaką uprawia, i czy żegluga 

wykonywana jest zgodnie z przepisami prawa i umowami międzynarodowymi; 

2)   kontroli dokumentów dotyczących statku i załogi oraz przewozowych; 

3)   żądania wyjaśnień i podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli na pokładzie, w ładowniach i innych pomieszczeniach statku; 

4)   dokonywania wpisów dotyczących przeprowadzonej kontroli w dzienniku pokładowym 

statku; 

5)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w żegludze śródlądowej. 

<5a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), jest dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.> 

6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna za statek są obowiązani stosować się do 

doraźnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi wydanych przez inspektora. 
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U S T A W A   z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 

informacji kryminalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 424 i 730) 

 

[o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych] 

< o przetwarzaniu informacji kryminalnych> 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady postępowania przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 

informacji kryminalnych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz 

zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach. 

 

Art. 2. 

1. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych może odbywać się 

jedynie w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie odbywa się bez wiedzy osób, których one dotyczą.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu informacji kryminalnych w 

celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania 

przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach. 

 

Art. 2. 

1. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie informacje kryminalne przetwarza się 

w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania 

przestępczości. 

2. Informacje kryminalne przetwarza się bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, 

oraz z zachowaniem zasad ich ochrony określonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych. 

3. Informacje kryminalne przekazuje się podmiotom uprawnionym, o których mowa w 

art. 19, w innych celach niż określone w ust. 1, w zakresie niezbędnym dla realizacji 

ich zadań ustawowych, w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, zapobiegania i zwalczania zdarzeń oraz zagrożeń o charakterze 
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terrorystycznym lub prowadzenia działań kontrterrorystycznych, jeżeli podmioty te 

są uprawnione na podstawie ustawy do przetwarzania informacji, w tym danych 

osobowych, wchodzących w zakres informacji kryminalnych w celu realizacji 

określonego zadania.> 

Art. 4. 

W rozumieniu ustawy: 

1)   informacje kryminalne - to określone w art. 13 ust. 1 dane dotyczące spraw będących 

przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego 

postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz 

dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw przez 

podmioty określone w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych lub postępowania karnego; 

2)   (uchylony); 

3)   gromadzenie informacji kryminalnych - to wprowadzanie do bazy danych informacji 

kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20, 

przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy; 

[4)   przetwarzanie informacji kryminalnych - to czynności związane z utrwalaniem, 

przechowywaniem, wyszukiwaniem, analizowaniem i usuwaniem informacji 

kryminalnych;] 

<4) przetwarzanie informacji kryminalnych – oznacza przetwarzanie w rozumieniu 

art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …);> 

5)   usuwanie informacji kryminalnych - to trwałe zniszczenie informacji kryminalnych w 

bazach danych lub takie ich przekształcenie, które nie pozwoli na identyfikację informacji 

w bazach danych; 

6)   analiza informacji kryminalnych - to zestawianie cech, części lub składników informacji 

kryminalnych, a także wniosków z nich wynikających; 

7)   bazy danych - to prowadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych 

uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych informacji 

kryminalnych oraz zarejestrowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi. 

8)   (uchylony). 
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Art. 5. 

[1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i 

przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji.] 

<1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach przetwarzania 

i przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji.> 

<1a. Komendant Główny Policji jest administratorem danych osobowych, 

przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 

r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości.> 

2. Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, zwanego dalej "Centrum", będącego komórką organizacyjną w 

Komendzie Głównej Policji. 

Art. 6. 

Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych, zwanego dalej "Szefem Centrum", należy w szczególności: 

[1)   gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;] 

<1) przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;> 

2)   prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych 

sposobów prowadzenia; 

3)   opracowywanie analiz informacji kryminalnych; 

[4)   zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym w Centrum informacjom 

kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz przepisami ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 

1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);] 

<4) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym w Centrum informacjom kryminalnym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 

przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669).> 

5)   (uchylony). 

Art. 13. 

1. [Zakres gromadzonych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:] 



- 102 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 <Zakres przetwarzanych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:> 

1)   datę i miejsce popełnienia przestępstwa; 

2)   rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu; 

3)   sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie; 

4)   nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz 

informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną; 

5)   informacje o: 

a)  osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w 

sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności 

operacyjno-rozpoznawcze, 

b)  przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z 

przestępstwem, 

c)  przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia 

przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów, 

d)  numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia 

przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa, 

e)  innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez 

podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności 

operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach 

o przestępstwa skarbowe. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, obejmują: 

1)   dane personalne: 

a)  nazwisko, 

b)  imiona, 

c)  imiona i nazwiska poprzednie, 

d)  imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, 

e)  datę i miejsce urodzenia, 

f)  płeć, 

g)  pseudonim, 

h)  adres miejsca zameldowania, 
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i)  adres miejsca pobytu, 

j)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ 

wystawiający dokument, numer, serię dokumentu, 

k)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, 

l)  numer identyfikacji podatkowej NIP, 

m)  numer identyfikacyjny REGON; 

2)   inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, pozwalające na 

określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy 

przestępczej. 

Art. 16. 

 [1. Informacje kryminalne gromadzone, przetwarzane i przekazywane podlegają ochronie 

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.] 

<1. W bazach danych gromadzi się informacje kryminalne otrzymane od podmiotów 

zobowiązanych, o których mowa w art. 20, przekazane w odpowiedzi na zapytanie 

lub z własnej inicjatywy.> 

2. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych 

podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym, które nie są podmiotami 

uprawnionymi, na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 

3. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych w celu ich 

wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. 

poz. 1199, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138). 

 

Art. 18. 

 [1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalnych podlega kontroli Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.] 

[2. W zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji kryminalnych stosuje 

się przepisy art. 12, art. 14-19, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 

6, art. 33 ust. 1, art. 34-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.] 
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<2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do przetwarzania 

i przekazywania informacji kryminalnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.> 

 

Rozdział 4 

[Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i analiza informacji kryminalnych] 

<Przetwarzanie i analiza informacji kryminalnych> 

 

Art. 29. 

 1. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef 

Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot. 

[2. Jeżeli informacja kryminalna została udostępniona komórce organizacyjnej podmiotu, 

który ją przekazał Szefowi Centrum, właściwej do wykrywania i ścigania przestępstw 

popełnionych przez jego funkcjonariuszy i pracowników, na wniosek podmiotu 

uprawnionego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.] 

<2. Na wniosek organu Policji, o którym mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

Policji”, lub organu Straży Granicznej, o którym mowa w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o Straży Granicznej”, w przypadku udostępnienia informacji 

kryminalnej w zakresie realizacji zadań ustawowych określonych w art. 5b ust. 1 

ustawy o Policji lub art. 3c ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przepisu ust. 1 nie 

stosuje się.> 

Art. 33. 

1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zapytanie zostało skierowane w celu innym niż: 

1)   wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw oraz zapobieganie i zwalczanie 

przestępczości, 

2)   stwierdzenie, że wydanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych 

podmiotom ubiegającym się o udzielenie takiej koncesji lub zezwolenia nie zagrozi 

bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu<,> 
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<3) realizacja zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, zapobieganie i zwalczanie zdarzeń oraz zagrożeń o charakterze 

terrorystycznym lub prowadzenie działań kontrterrorystycznych > 

- Szef Centrum wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o treści 

zapytania organ nadrzędny nad podmiotem kierującym zapytanie i żąda pisemnych 

wyjaśnień. 

2. Po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, Szef Centrum przekazuje bądź odmawia 

przekazania informacji kryminalnej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 175a. 

§ 1. [Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe:] 

 <Administratorami danych osobowych:> 

1)   sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, 

[2)    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów,] 

<2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, 

urzędników oraz innych pracowników sądów,> 

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 

[- w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy 

wynikających ze stosunku pracy albo innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z 

zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.] 

<są prezesi i dyrektorzy właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie 

realizowanych zadań.> 

§ 2. 
(168)

 (uchylony). 

§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

<Art. 175da. 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych 

obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których 

są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są 

prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w 

ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu 

ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w 

ramach realizowanych zadań. 

Art. 175db. 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w 

ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu 

ochrony prawnej są sądy. 

Art. 175dc. § 

 1. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach 

sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów 

art. 15, art. 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 

sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

§ 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, 

następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w 

widocznym miejscu w budynku sądu. 

Art. 175dd. 
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§ 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, 

zgodnie z art. 175da i art. 175db, wykonują w zakresie działalności sądu: 

1) rejonowego – prezes sądu okręgowego; 

2) okręgowego – prezes sądu apelacyjnego; 

3) apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa. 

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, właściwe organy: 

1) rozpatrują skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z prawem; 

2) podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród nadzorowanych 

administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach 

wynikających z rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …); 

3) współpracują z innymi organami sprawującymi nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez sądy i trybunały oraz 

z organami nadzorczymi w rozumieniu art. 51 rozporządzenia 2016/679, w tym 

dzielą się informacjami oraz świadczą wzajemną pomoc, w celu zapewnienia 

spójnego stosowania rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości. 

§ 3. Organy, o których mowa w § 1, są uprawnione do: 

1) nakazywania administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu albo ich 

przedstawicielom dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań 

tego organu; 

2) zawiadamiania administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu 

naruszenia rozporządzenia 2016/679 lub ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości; 

3) uzyskiwania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do danych 

osobowych i informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich 

zadań; 

4) uzyskiwania dostępu do pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, 

w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych; 
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5) wydawania ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

dotyczących możliwości naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679 lub ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; 

6) udzielania upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679 lub ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; 

7) wzywania administratora lub podmiotu przetwarzającego do dostosowania 

przetwarzania danych do przepisów rozporządzenia 2016/679 lub ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

§ 4. Do przyjmowania i rozpatrywania skarg związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo 

realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

rozdziału 5a.> 

 

 

 

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

porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 1650 i 1544) 

 

Art. 4. 

1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są: 

1)   zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej; 

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

miejscach publicznych; 

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

naruszającymi te dobra; 

3a)  prowadzenie działań antyterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 

r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) na 

obszarach lub w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych 
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podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo 

administrowanych przez te komórki i jednostki organizacyjne; 

3b)   ochranianie placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się w 

miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz ochrona personelu 

dyplomatyczno-konsularnego tych placówek; 

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

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

zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń; 

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

przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie; 

5)   zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których mowa w art. 3 

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

narkomanii w Siłach Zbrojnych; 

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

sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi; 

7)   zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich 

skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i 

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

8)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

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

1)   kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego; 

2)   interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku 

publicznego; 

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

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

mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i przewinień 

dyscyplinarnych; 

4)   wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

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

przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym; 

6)   zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz 

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

poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amunicji, materiałów 

wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje 

niejawne; 

8)   wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojskowych oraz 

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

ruchu drogowym i o drogach publicznych; 

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

wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz przebywania poza 

terenami i obiektami jednostek wojskowych; 

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

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

mundurach; 

11)  konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego; 

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

przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i 

cywilnym; 

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

w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

14)  współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych 

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

zasadach przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych; 

15)  wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i powszechnych jednostkach 

organizacyjnych prokuratury, w których utworzono komórki organizacyjne do spraw 

wojskowych; 

16)  kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności przechowywania 

uzbrojenia i środków bojowych; 

17)  kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie czynności przewidzianych w 

tych przepisach dla organów wojskowych; 

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

prowadzenie ich ewidencji, przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu tych osób 
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w izbach zatrzymań oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do depozytu, a także 

nadzorowanie osób przebywających w izbach zatrzymań; 

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

zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych[.] <;> 

<19) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych.> 

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

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

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

obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

4. W czasie stanów nadzwyczajnych oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 

Żandarmeria Wojskowa wykonuje ponadto zadania określone w odrębnych przepisach. 

5. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3b, odbywa się w ramach użycia Sił 

Zbrojnych poza granicami państwa w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 

państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510). 

 

[Art. 29. 

1. Żandarmeria Wojskowa, w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do 

osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 5, z zachowaniem ograniczeń 

wynikających z art. 30-33 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), 

może uzyskiwać informacje, w tym niejawnie, gromadzić je, przechowywać, sprawdzać, 

przetwarzać i przekazywać. 

2. Żandarmeria Wojskowa może pobierać, gromadzić i wykorzystywać w celach wykrywczych 

i identyfikacyjnych odciski linii papilarnych, zdjęcia oraz dane osobowe, w tym 

ujawniające pochodzenie etniczne, przynależność wyznaniową oraz dane o stanie 

zdrowia, osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, a także osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją 

tożsamość, bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem danych ujawniających 

pochodzenie etniczne lub przynależność wyznaniową, przechowuje się, z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 5, przez okres niezbędny do wykonania ustawowych zadań przez Żandarmerię 
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Wojskową. Organy Żandarmerii Wojskowej dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej 

niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji. 

4. Do przechowywania danych osobowych ujawniających pochodzenie etniczne lub 

przynależność wyznaniową osób skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 3. 

5. Dane osobowe ujawniające pochodzenie etniczne lub przynależność wyznaniową osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie 

zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

6. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o 

osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje 

państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

prowadzenia kontroli operacyjnej, oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane 

dotyczą. Administrator danych, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępnić dane 

na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej okazanego przez żołnierza Żandarmerii 

Wojskowej, wraz z legitymacją służbową. Fakt udostępnienia tych danych podlega 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138). 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie danych 

zgromadzonych w zbiorach jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej, za 

pomocą urządzeń teletransmisyjnych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, 

jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące warunki: 

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

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz 

danych osobowych, o których mowa w ust. 2, w szczególności przypadki i sposoby 
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pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz 

wykonywania zdjęć sygnalitycznych, a także reguły ich przechowywania i 

wykorzystywania. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o 

którym mowa w ust. 6, uwzględniając niezbędne dane żołnierza Żandarmerii Wojskowej.] 

 

<Art. 29. 

1. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, oraz ich wymiany z właściwymi 

organami i instytucjami krajowymi Unii Europejskiej oraz innych państw, a także 

organizacjami międzynarodowymi. 

2. Żandarmeria Wojskowa w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...), przetwarza dane 

osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych związanych z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także 

wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych, w tym dane osobowe, o których mowa w 

art. 14 ust. 1 tej ustawy. Dane dotyczące kodu genetycznego obejmują informacje 

wyłącznie o niekodującej części DNA. 

3. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3a 

i ust. 4, może przetwarzać dane biometryczne lub dane genetyczne, o których mowa 

w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości: 

1) w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego; 

2) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz usiłujących ukryć swoją 

tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe. 

4. Żandarmeria Wojskowa, w zakresie swojej właściwości, przetwarza informacje, w 

tym dane osobowe, uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, 

instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej. Służby, instytucje państwowe 

oraz organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia 

Żandarmerii Wojskowej informacji, w tym danych osobowych, na podstawie 
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pisemnego wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub 

komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie 

danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym 

Żandarmerii Wojskowej, w drodze teletransmisji, bez konieczności składania 

pisemnego wniosku, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące warunki: 

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

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności. 

6. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez Żandarmerię Wojskową 

może mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której 

dotyczą, oraz z wykorzystaniem środków technicznych. 

7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, komendanci terenowych jednostek 

organizacyjnych oraz komendanci specjalistycznych jednostek organizacyjnych 

Żandarmerii Wojskowej są administratorami danych osobowych w stosunku do 

zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich i w celu realizacji zadań 

ustawowych. 

8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić do przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w ust. 7, szefów komórek organizacyjnych 

Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. 

9. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić osoby, o których mowa 

w ust. 8, do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych podległym im żołnierzom i pracownikom Żandarmerii 

Wojskowej. 

10. Komendanci i szefowie jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 

7 i 8, mogą tworzyć lub likwidować zbiory danych, w których przetwarza się 

informacje, w tym dane osobowe, w celu realizacji zadań ustawowych. 

11. W przypadku likwidowania zbiorów danych, dokonuje tego komisja wyznaczona 

przez osoby, o których mowa w ust. 10. 
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12. Komendanci i szefowie jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 

7 i 8, prowadzą rejestr zbiorów danych, w których przetwarza się informacje, w tym 

dane osobowe. 

13. Żandarmeria Wojskowa udostępnia właściwym podmiotom informacje, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 19, w tym dane osobowe, na pisemny wniosek, który 

powinien zawierać podstawę prawną, przeznaczenie, wskazanie okresu oraz zakresu 

danych podlegających sprawdzeniu, a także podpis upoważnionej osoby. 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do udostępniania informacji, w tym danych 

osobowych, podmiotom występującym o ich przekazanie w związku z 

wykonywaniem przez te podmioty czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

prowadzeniem postępowań przygotowawczych. 

15. Udostępnianie informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 19, w tym danych 

osobowych, może nastąpić w drodze teletransmisji, bez konieczności składania 

pisemnego wniosku, jeżeli odrębne przepisy dotyczące zadań i uprawnień 

podmiotów, o których mowa w ust. 5, przewidują taką możliwość, podmioty 

spełniają określone w tych przepisach warunki, a Komendant Główny Żandarmerii 

Wojskowej wyrazi pisemną zgodę na taki sposób udostępnienia informacji, w tym 

danych osobowych. 

16. Żandarmeria Wojskowa może przetwarzać odciski linii papilarnych lub wymazy ze 

śluzówki policzków żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej wykonujących 

czynności służbowe związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów 

związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego – w celach 

wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów. 

17. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych, w tym 

w szczególności wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz 

zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie 

przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub 

osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, i sposób ich przekazywania innym organom 

uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzystywanych 

dokumentów, uwzględniając przypadki i sposoby pobierania odcisków linii 

papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć 
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sygnalitycznych, kierując się potrzebą ochrony tych danych przed nieuprawnionym 

dostępem; 

2) tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od 

żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz sposób przeprowadzania i 

dokumentowania czynności związanych z ich przetwarzaniem, uwzględniając 

konieczność wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów; 

3) zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe, 

uwzględniając ich przeznaczenie i zakres; 

4) kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania, kierując się 

ich przydatnością do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2200, z późn. zm.) 

Art. 55a. 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach 

odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679". 

<1a. Inspekcja w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest uprawniona do przetwarzania 

informacji, w tym danych osobowych, oraz ich wymiany z właściwymi organami 

i instytucjami krajowymi, Unii Europejskiej oraz innych państw, a także 

organizacjami międzynarodowymi. 

1b. Inspekcja może przekazać dane osobowe państwu trzeciemu lub organizacjom 

międzynarodowym, na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki 

przekazywania informacji określone w art. 18a–18d ustawy z dnia 16 września 2011 
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r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami 

międzynarodowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 484).> 

2. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

1)   zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego 

przez organ Inspekcji; 

2)   jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych; 

4)   jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy są 

administratorami danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1. 

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13-22 oraz 

art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 

do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji. 

5. Administrator, o którym mowa w ust. 3, informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 4, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala administrator, 

o którym mowa w ust. 3, zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z 

przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 3, wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu 

ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 7. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji 

postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz postępowań 

dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145b 

§ 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z 
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dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257). 

<Art. 56a. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją czynności 

określonych w art. 56 ust. 1, w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest Główny Inspektor Transportu 

Drogowego lub wojewódzki inspektor transportu drogowego.> 

 

 

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

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) 

 

Art. 34. 

[1. W zakresie swojej właściwości Agencje mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane 

osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań, 

dane wskazane w art. 27 i 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także korzystać z danych osobowych i innych 

informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je, w 

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której te 

dane dotyczą.] 

<1. W zakresie swojej właściwości Agencje mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane 

osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych 

zadań, dane wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …), a także korzystać z danych osobowych i innych 

informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe 

oraz przetwarzać je bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.> 

2. Administrator zbioru danych jest obowiązany udostępnić dane osobowe, o których mowa w 

ust. 1, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez Szefa ABW 

albo Szefa AW okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową. 
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2a. Administrator zbioru danych, o którym mowa w ust. 2, udostępnia Szefowi ABW w 

drodze teletransmisji informacje zgromadzone w zbiorach danych bez konieczności 

każdorazowego przedstawiania imiennego upoważnienia wydanego przez Szefa ABW, 

okazywanego przez funkcjonariusza ABW wraz z legitymacją służbową, o których mowa 

w ust. 2, jeżeli jednostka organizacyjna ABW będąca odbiorcą informacji spełnia łącznie 

następujące warunki: 

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

jakie dane uzyskał; 

2)   posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, 

zakres, warunki i tryb przekazywania Agencjom informacji przez organy, służby i 

instytucje państwowe, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących tych organów, służb i instytucji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2107) 

<Art. 12a. 

§ 1. Sądy administracyjne są administratorami danych osobowych przetwarzanych w 

postępowaniach sądowych. 

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepisów art. 

15, art. 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 

sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się. 
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§ 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, 

następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w 

widocznym miejscu w budynku sądu. 

 

Art. 12b. 

§ 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez wojewódzkie sądy 

administracyjne w postępowaniach sądowych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

§ 2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w postępowaniach sądowych sprawuje Krajowa Rada 

Sądownictwa. 

§ 3. Do nadzoru, o którym mowa w § 1 i 2, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz działu I 

rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, 

z późn. zm.)  

<Art. 60a. 

1. Straż ochrony kolei w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane 

osobowe także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach 

o wykroczenia; 

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż ochrony kolei posiada dostęp na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez straż ochrony kolei jest 

komendant straży ochrony kolei.> 
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U S T A W A   z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473) 

 

Art. 104. 

1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli 

poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących 

imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu 

tych danych; 

1a)  posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia 

roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami skutkującymi 

odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia, 

w którym posiadacz pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie danych; 

2)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

3)   organowi nadzoru; 

4)   zakładom ubezpieczeń; 

5)   Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów; 

6)   Rzecznikowi Ubezpieczonych; 

7)   Polskiej Izbie Ubezpieczeń; 

8)    (uchylony); 

9)   sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

[10)  Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138);] 
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<10) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie 

określonym w art. 20 ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);> 

11)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

12)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu. 

1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o 

których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do realizacji ich 

zadań ustawowych. 

1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 

102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne: 

1)   do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa 

ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu 

bezszkodowego; 

2)   do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy 

ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia 

w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej 

zakładach ubezpieczeń; 

3)   w celu wykonania umowy ubezpieczenia; 

4)   dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, 

której dane dotyczą. 

1c. Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodujących 

odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia 

danych dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu 

sprawcy lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien 

wykazać interes prawny w uzyskaniu tych danych; 

2)   zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b. 
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2. W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w 

art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na uznanie braku interesu 

prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu. 

3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadań ustawowych. 

4. (uchylony). 

5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b-e, dotyczące pojazdów, o których mowa 

w art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się za pisemną zgodą 

jednostek użytkujących te pojazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za 

pośrednictwem organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. 

6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka określona w 

ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 

lit. b-e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu 

prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest do 

niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostępnia. 

7. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. 

7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostępnienie danych. 

8. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu 

oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania 

danych osobowych posiadacza pojazdu. 

 

 

 

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

2018 r. poz. 2104) 

Art. 22a. 

 [1. W granicach zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, CBA może przetwarzać dane 

osobowe, w tym dane wskazane w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(3)

, 

bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.] 
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<1. W granicach zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, CBA może przetwarzać dane 

osobowe, w tym dane wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), bez wiedzy i zgody osoby, której te dane 

dotyczą.> 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, CBA może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów 

danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy 

publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. 

3. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, administratorzy zbiorów danych, o 

których mowa w ust. 2, udostępniają CBA przetwarzane w nich dane na podstawie 

pisemnego wniosku Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   określenie zbioru danych, z którego te dane mają zostać udostępnione; 

3)   wskazanie danych podlegających udostępnieniu. 

5. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w ust. 2, mogą zawierać z Szefem CBA 

pisemną umowę o udostępnianiu jednostkom organizacyjnym CBA informacji 

zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania 

każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych, jeżeli jednostki te spełniają 

łącznie następujące warunki: 

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

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do danych osobowych i innych informacji 

uzyskiwanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 

uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe. 

7. Podmioty, o których mowa w ust. 6, mogą odmówić przekazania CBA informacji lub 

ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie ich ustawowych 

zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie niebędącej ich funkcjonariuszem i 

udzielającej pomocy tym podmiotom. 
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8. CBA przetwarza dane osobowe przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji jego 

ustawowych zadań. CBA dokonuje, nie rzadziej niż co 5 lat, weryfikacji potrzeby 

dalszego przetwarzania tych danych, usuwając dane zbędne. 

9. Po dokonaniu weryfikacji dane zbędne usuwa niezwłocznie komisja powołana przez Szefa 

CBA. Z czynności komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności wykaz 

zniszczonych dokumentów lub nośników informatycznych zawierających te dane oraz 

sposób ich zniszczenia. 

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

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 

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

o popełnienie przestępstw, które nie zostały skazane za te przestępstwa, podlegają 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

stosownego orzeczenia. 

11. Szef CBA może tworzyć zbiory danych osobowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 

1669) 

Art. 38. 

[1. W zakresie swojej właściwości SKW i SWW mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane 

osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań, 

dane wskazane w art. 27 i 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także korzystać z danych osobowych i innych 

informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je, w 

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której te 

dane dotyczą.] 

<1. W zakresie swojej właściwości SKW i SWW mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie 

dane osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych 

zadań, dane wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
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przestępczości (Dz. U. poz. …), a także korzystać z danych osobowych i innych 

informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe 

oraz przetwarzać je bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.> 

2. Administrator zbioru danych jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić dane osobowe, o 

których mowa w ust. 1, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio 

przez Szefa SKW albo Szefa SWW okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją 

służbową. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, 

wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając konieczność wskazania w 

upoważnieniu zakresu danych osobowych mających podlegać udostępnieniu. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, zakres, 

warunki i tryb przekazywania odpowiednio SKW i SWW informacji przez organy, służby 

i instytucje państwowe, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i sposób działania 

tych instytucji, potrzebę minimalizowania kosztów udostępniania oraz konieczność 

szczegółowej ochrony danych osobowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2162) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   bezpośrednim dostępie - rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do 

danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w 

sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie;] 

<1) bezpośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do 

danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany 

w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie;> 

2)   Centralnym Wizowym Systemie Informacyjnym - rozumie się przez to system centralny, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w 
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sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 

15.06.2004, str. 5-7); 

3)   centralnym organie technicznym KSI - rozumie się przez to Komendanta Głównego 

Policji; 

4)   danych - rozumie się przez to dane SIS lub dane VIS; 

5)   danych SIS - rozumie się przez to dane określone w art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej 

generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4) oraz dane określone w art. 20 

ust. 1-3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 

II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007, str. 63); 

6)   danych VIS - rozumie się przez to dane określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego 

Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. 

Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60-81); 

[7)   informacjach uzupełniających - rozumie się przez to wszelkie informacje, wymieniane za 

pośrednictwem biur SIRENE między krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi 

do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu 

Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, w 

przypadkach gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, 

których dotyczą wpisy;] 

<7) informacjach uzupełniających – rozumie się przez to wszelkie informacje, 

wymieniane za pośrednictwem biur SIRENE między krajowymi a zagranicznymi 

organami uprawnionymi do przetwarzania danych SIS, niezbędne przy 

dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia 

podjęcia odpowiednich działań, w przypadkach gdy w wyniku przeglądania danych 

SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy;> 

8)   interfejsie krajowym - rozumie się przez to interfejs krajowy, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 

Wizowego Systemu Informacyjnego; 

9)   (uchylony); 
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10)  kopii krajowej - rozumie się przez to pełną kopię bazy danych SIS, o której mowa w art. 

4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

[11)  Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) - rozumie się przez to zespół 

współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi 

programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz 

infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej i 

organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym;] 

<11) Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) – rozumie się przez to zespół 

współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi 

programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz 

infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej 

i organom wymiaru sprawiedliwości przetwarzanie danych gromadzonych w 

Systemie Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym;> 

12)  (uchylony); 

13)  Państwie Członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub 

państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego 

obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych 

przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem 

państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku 

Schengen; 

[14)   pośrednim dostępie - rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych 

wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w 

sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego organu technicznego 

KSI albo organu wskazanego w art. 7 ust. 2;] 

<14) pośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do 

danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany 
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w sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego organu 

technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 7 ust. 2;> 

14a)  systemie centralnym SIS II - rozumie się przez to system centralny składający się z 

funkcji wsparcia technicznego zawierającej bazę danych oraz z jednolitego interfejsu 

krajowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 

II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w 

sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 

drugiej generacji (SIS II); 

15)  Systemie Informacyjnym Schengen - rozumie się przez to system informacyjny, o 

którym mowa w art. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 

Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 1 i 4 decyzji 

Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania 

i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

15a)  systemie krajowym N.SIS II - rozumie się przez to polski system krajowy zawierający 

kopię krajową, który łączy się z systemem centralnym SIS II, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

16)  Wizowym Systemie Informacyjnym - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 

1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS); 

17)  wpisie - rozumie się przez to czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do 

Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego, zmianie lub 

usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego 

danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz 

podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub 

przedmiotu; 



- 130 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[18)  wykorzystywaniu danych - rozumie się przez to przetwarzanie danych będących danymi 

osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(1)

, jak również jakiekolwiek 

operacje wykonywane na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, 

wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 

usuwanie.] 

<18) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to przetwarzanie danych będących 

danymi osobowymi, jak również jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

niebędących danymi osobowymi, takie jak: zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie; w 

odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. …), stosuje się przepisy tej ustawy, a w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w innych celach przepisy rozporządzenia 2016/679;> 

<19) rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.).> 

 

Rozdział 2 

[Organy i służby uprawnione do wykorzystywania danych] 

< Organy i służby uprawnione do przetwarzania danych> 

 

Art. 6. 

Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy 

System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS w celu: 

1)   rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących tych 

wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu wizy, 

przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 
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2)   przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w sprawie 

wniosków wizowych zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy 

(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1) przysługuje Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców; 

3)   sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, 

wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców; 

[4)    sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności 

wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie z art. 

5 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 

2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 

granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1) przysługuje 

Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej;] 

<4) sprawdzenia na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności 

wizy lub spełnienia warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie 

z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 

marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez 

granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77/1 z 23.03.2016) przysługuje 

Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej;> 

5)    sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy, 

autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Państw 

Członkowskich przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi 

powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub 

komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, wojewodzie lub 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

6)    zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub 

pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, Policji, 

Służbie Celno-Skarbowej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

7)    określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 12 i art. 34 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 
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odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013) przysługuje 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

8)    rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje Szefowi 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców; 

9)   realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu 

Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na 

temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), przysługuje konsulowi 

lub wojewodzie. 

 

Uwaga: 

użyty w tytule rozdziału 3, w art. 11 w ust. 1, w art. 22 w ust. 3, w art. 23 w ust. 4, 

w art. 24, w art. 25 w ust. 1–4, w art. 27 w ust. 1 w pkt 4 i 5, w ust. 2 w pkt 1, 5 i 9 

oraz w art. 28 w różnej liczbie i w różnym przypadku wyraz [wykorzystywania] 

zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem <przetwarzania> 

 

Rozdział 3 

Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie związane z [wykorzystywaniem] <przetwarzaniem> danych 

 

[Art. 8. 

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad tym, czy 

wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą. 

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego 

dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu sprawowania kontroli, o 

której mowa w ust. 1. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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Art. 9. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 

4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego 

Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 

12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), jest organem uprawnionym do 

przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, w celu podjęcia działań 

mediacyjnych. 

Art. 10. 

Centralny organ techniczny KSI, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy 

System Informatyczny (KSI), jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

<Art. 8. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego 

dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu sprawowania kontroli. 

 

Art. 9. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 34 

ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), jest organem 

uprawnionym do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, w 

celu podjęcia działań mediacyjnych. 

Art. 10. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI) jest Centralny organ techniczny KSI.> 
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Art. 11. 

<1.> Wykorzystywanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane 

dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych. 

<2. Decyzje podejmowane przez właściwe organy w celu rozpatrzenia wniosku 

wizowego, sprawdzenia autentyczności wizy lub spełnienia warunków wjazdu lub 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państw Członkowskich mogą się 

opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.> 

 

Art. 22. 

1. Organy uprawnione zgodnie z art. 3 ust. 2 do dokonania wpisu danych SIS za 

pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI kierują wniosek o dokonanie 

wnioskowanego wpisu danych SIS na wypełnionej karcie wpisu. Centralny organ 

techniczny KSI niezwłocznie dokonuje wpisu danych SIS, informując o tym organ, który 

wystąpił z takim wnioskiem, albo informuje organ o braku możliwości dokonania danego 

wpisu danych SIS oraz jego przyczynach. 

2. Organy wskazane w art. 4 ust. 2 kierują zapytanie o dane SIS, do których mają dostęp 

pośredni, do centralnego organu technicznego KSI na wypełnionej karcie zapytania. 

Centralny organ techniczny KSI przekazuje niezwłocznie odpowiednie dane SIS organowi 

składającemu zapytanie. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

wpisu, o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty zapytania, o której mowa w ust. 2, a także 

sposób ich wypełnienia, uwzględniając zakres uprawnień organów do wykorzystywania 

danych SIS. 

Art. 23. 

1. W przypadku stwierdzenia przez organ, który dokonał wpisu danych SIS, że zawarte we 

wpisie dane SIS są nieprawidłowe, organ ten niezwłocznie dokonuje niezbędnej 

modyfikacji tych danych, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie centralny organ 

techniczny KSI. 

2. W przypadku stwierdzenia przez organ, który dokonał wpisu danych SIS, że upłynął okres 

konieczny do osiągnięcia celów, dla których wpis został dokonany, lub jest brak podstaw 

prawnych do dalszego przechowywania tych danych SIS albo że nie upłynął okres 

konieczny do osiągnięcia celów, dla których dany wpis został dokonany, organ ten 
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odpowiednio usuwa dane SIS albo przedłuża termin przechowywania danych SIS, 

zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie centralny organ techniczny KSI. 

3. Centralny organ techniczny KSI informuje organy, które zgłosiły zapytanie o dane SIS, o 

dokonanej modyfikacji danych SIS. 

4. Organy, o których mowa w art. 3 i 4, w przypadku stwierdzenia, że wykorzystywane przez 

te organy dane SIS są nieprawidłowe, niezwłocznie informują o tym biuro SIRENE w 

celu weryfikacji prawidłowości tych danych SIS. 

 

Art. 24. 

Organ uprawniony do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny 

(KSI) jest obowiązany stosować odpowiednie procedury kontrolne wskazujące działania 

podejmowane w ramach danego organu mające na celu zapewnienie zgodności 

wykorzystywania danych z obowiązującymi przepisami. 

 

Art. 25. 

1. Organ uprawniony do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny 

(KSI) jest obowiązany do przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych 

wszystkich osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). 

2. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem otrzymania upoważnienia do 

dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii [Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych] < Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych> określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania szkoleń z 

zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych 

szkoleń, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb dostępu 

do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania osobom 

upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika, a 

także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz 

wykorzystywania danych, uwzględniając prawidłową realizację przez Rzeczpospolitą 

Polską obowiązków wynikających z udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i 

Wizowym Systemie Informacyjnym. 
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Art. 27. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, centralny organ techniczny 

KSI jest w szczególności obowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących protokołów i procedur technicznych w celu zapewnienia 

kompatybilności Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z systemem centralnym SIS 

II oraz Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym; 

2) zapewnienia, aby dane SIS przechowywane w kopii krajowej były, dzięki automatycznym 

aktualizacjom, identyczne i spójne z danymi przechowywanymi w systemie centralnym 

SIS II; 

3) zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), w 

szczególności poprzez sporządzenie planów awaryjnych służących ochronie infrastruktury 

krytycznej; 

4) sprawdzania, czy organy, które wykorzystują dane poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI), mają prawo dostępu do danych; 

5) umożliwienia organom, o których mowa w art. 5-7, wykorzystywania danych VIS 

poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz udzielania tym organom niezbędnych 

informacji do prawidłowego wykonywania przez te organy zadań w zakresie uczestnictwa 

w Wizowym Systemie Informacyjnym; 

6) przekazywania Komisji Europejskiej listy organów, o których mowa w art. 5-7; 

7) współpracy z jednostką krajową Europolu w zakresie udzielania zgody na dostęp 

Europejskiego Urzędu Policji (Europol) do danych VIS; 

8) zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych do Krajowego Systemu Informatycznego 

(KSI); 

9) zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu 

nośników informatycznych wykorzystywanych w Krajowym Systemie Informatycznym 

(KSI); 

10) zapewnienia rejestrowania wszystkich przypadków, w których uzyskano dostęp do 

danych lub wykorzystano dane w inny sposób poprzez Krajowy System Informatyczny 

(KSI); 

11) zapewnienia fizycznej ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI); 

12) zapobiegania wykorzystywaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) przez osoby 

nieuprawnione korzystające ze sprzętu do przekazywania danych; 



- 137 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

13) zapewnienia możliwości późniejszej weryfikacji i stwierdzenia, które dane zostały 

wprowadzone poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kiedy i przez kogo 

zostały wykorzystane, a także w jakim zakresie zostały udostępnione; 

14) zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu 

danych podczas transferu tych danych lub podczas przemieszczania nośników 

informatycznych w ramach Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), w szczególności 

poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania; 

15) zapewnienia, aby osoby uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI) miały dostęp wyłącznie do danych w zakresie zgodnym z 

upoważnieniami wynikającymi z przepisów ustawy. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, centralny organ techniczny 

KSI jest w szczególności obowiązany do: 

1) umożliwienia organom, o których mowa w art. 3 i 4, wykorzystywania danych SIS 

poprzez Krajowy System Informatyczny; 

2) udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez organy, o 

których mowa w art. 3 i 4; 

3) współdziałania z organami, które są uprawnione do dokonywania wpisów danych SIS 

poprzez Krajowy System Informatyczny, w celu zapewnienia, aby wpisy danych SIS były 

zgodne z prawem oraz aby były one dokładne i aktualne; 

4) sprawdzania, czy organy, które wykorzystują dane SIS poprzez Krajowy System 

Informatyczny, mają prawo dostępu do danych SIS; 

5) sprawdzenia skuteczności środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych 

SIS wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny; 

6) zapewnienia usuwania danych SIS wprowadzonych poprzez Krajowy System 

Informatyczny po upływie okresu, na który wpisy te zostały wprowadzone; 

7) sprawdzenia zasadności przedłużenia okresu przechowywania danych SIS 

wprowadzonych poprzez Krajowy System Informatyczny; 

8) przekazywania organowi zarządzającemu systemem centralnym SIS II wykazu organów, 

o których mowa w art. 3 i 4; 

9) zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych SIS. 
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Art. 28. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób rejestrowania przypadków, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 10, mając na 

względzie bezpieczeństwo i ochronę danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI). 

[Art. 30. 

1. Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI), jest obowiązany do wystąpienia do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie 

spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 36-39 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis środków technicznych i 

organizacyjnych określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych oraz informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i 

organizacyjnych, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy. 

3. Centralny organ techniczny KSI obowiązany jest współpracować z Generalnym 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu przeprowadzenia kontroli, o której 

mowa w ust. 1, w szczególności udzielać informacji i wyjaśnień. 

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy 

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mają prawo: 

1) wstępu, w godzinach od 6
00

 do 22
00

, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji 

służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest Krajowy System Informatyczny 

(KSI) i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI), w tym urządzeń, oprogramowania, procedur przetwarzania 

informacji; 

5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 
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5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu kontroli, o której 

mowa w ust. 1, przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię w 

zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w 

art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w 

przepisach wydanych na podstawie art. 39a tej ustawy, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) przekazuje centralnemu 

organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie pisemnej. 

 

Art. 31. 

1. W przypadku przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaleceń pokontrolnych, centralny 

organ techniczny KSI ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do 

przekazanych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych. 

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, odpowiednio minister właściwy do 

spraw wewnętrznych lub Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może: 

1) uznać zgłoszone zastrzeżenia za niezasadne i podtrzymać zalecenia pokontrolne; 

2) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w części, a w pozostałym zakresie podtrzymać 

zalecenia pokontrolne; 

3) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w całości i wydać pozytywną opinię. 

 

Art. 32. 

W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak również w 

przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez odpowiednio ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, centralny organ 

techniczny KSI obowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne, a następnie wystąpić z 

wnioskiem do organu, który przedstawił zalecenia pokontrolne, o przeprowadzenie 

kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 2 lub art. 30 ust. 1.] 

 

<Art. 30. 

1. Centralny organ techniczny KSI, przed uruchomieniem Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI), jest obowiązany do wystąpienia do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania 
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przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis środków technicznych i 

organizacyjnych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi osób 

nieuprawnionych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). 

3. Centralny organ techniczny KSI jest obowiązany współpracować z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 

1, w szczególności udzielać informacji i wyjaśnień. 

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub upoważnieni 

przez niego pracownicy Urzędu mają prawo: 

1) wstępu, w godzinach od 6.00 do 22.00, za okazaniem imiennego upoważnienia 

i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany Krajowy 

System Informatyczny (KSI), i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby 

w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI), w tym urządzeń, oprogramowania, procedur przetwarzania 

informacji; 

5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 

5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu kontroli, o której 

mowa w ust. 1, przedstawia centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną 

opinię w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) 

przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w 

formie pisemnej. 

Art. 31. 

1. W przypadku przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaleceń pokontrolnych, centralny 
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organ techniczny KSI ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co 

do przekazanych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zaleceń pokontrolnych. 

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, odpowiednio minister 

właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

może: 

1) uznać zgłoszone zastrzeżenia za niezasadne i podtrzymać zalecenia pokontrolne; 

2) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w części, a w pozostałym zakresie podtrzymać 

zalecenia pokontrolne; 

3) uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w całości i wydać pozytywną opinię. 

 

Art. 32. 

W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak 

również w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez odpowiednio ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, centralny organ techniczny KSI jest obowiązany wykonać zalecenia 

pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do organu, który przedstawił 

zalecenia pokontrolne, o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 2 

lub art. 30 ust. 1.> 

Art. 34. 

[1. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w Krajowym Systemie Informatycznym 

(KSI) po jego uruchomieniu centralny organ techniczny KSI jest obowiązany przed 

wdrożeniem tych zmian do uzyskania pisemnej opinii ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów 

określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 

Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), oraz opinii 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.] 

<1. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w Krajowym Systemie 

Informatycznym (KSI) po jego uruchomieniu centralny organ techniczny KSI jest 

obowiązany przed wdrożeniem tych zmian do uzyskania pisemnej opinii ministra 
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właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie spełniania przez Krajowy System 

Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i art. 9 rozporządzenia (WE) 

nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 

drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i art. 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 

12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), oraz opinii Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.> 

2. W celu wydania opinii minister właściwy do spraw wewnętrznych przeprowadza kontrolę 

w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Po przeprowadzeniu kontroli minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia 

centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię, o której mowa w ust. 1, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) 

przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne w formie 

pisemnej. W przypadku przekazania zaleceń pokontrolnych przepis art. 31 stosuje się 

odpowiednio do centralnego organu technicznego KSI. 

4. W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak również 

w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, centralny organ techniczny KSI jest obowiązany wykonać zalecenia 

pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2. 

[5. Uzyskanie opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o której mowa w 

ust. 1, następuje w zakresie i w trybie określonych w art. 30-32.] 

<5. Uzyskanie opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o której mowa w ust. 

1, następuje w zakresie i w trybie określonych w art. 30–32.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1870) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 
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1)   zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; 

2)   warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 

3)   zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; 

[4)   zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez 

masowych;] 

<4) zasady przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w 

tym danych osobowych;> 

5)   zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze 

zorganizowaniem imprez masowych. 

 

[Art. 10. 

 Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż wymieniona w rozdziale 3, może odmówić 

na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują się w bazie danych, o której 

mowa w art. 37 pkt 2, lub objętej zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.] 

 

<Art. 10. 

Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż wymieniona w rozdziale 3, może 

odmówić na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują się w zbiorze 

danych, o którym mowa w art. 37 pkt 2, lub objętej zakazem klubowym lub zakazem 

zagranicznym.> 

Art. 11. 

1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności 

zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. 

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić 

dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach 

o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, 

organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu 

na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam 

zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o 

wykroczenia. 
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3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w 

sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich 

postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co 

najmniej 30 dni, <nie dłużej jednak niż 90 dni,> a następnie komisyjnie je niszczy. 

4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) 

Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu 

opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów 

lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego 

stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

5. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji oraz komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej mogą złożyć do wojewody wniosek w sprawie umieszczenia 

stadionu, obiektu lub terenu w wykazie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku 

sformułowania takiej konkluzji w opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od którego 

utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

jest obowiązkowe. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. 

8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o 

których mowa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka 

utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w 

obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, podlegające obowiązkowej rejestracji 

obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w 

postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy 

masowej oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionach, w 

obiektach i na terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, jak 

również sposób przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę 
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konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania 

sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i w czasie trwania imprezy 

masowej. 

10. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 

9, sprawuje wojewoda poprzez coroczne: 

1)   porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, z 

minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w 

ust. 9; 

2)   sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1. 

 

Art. 13. 

1. Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgrywkach jednej z trzech 

najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju 

rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób 

uczestniczących w tej imprezie, niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa 

w art. 6. 

2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, 

wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji 

osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki 

nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c. 

2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się: 

1)   centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach 

najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn; 

2)   centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej 

i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. 

[2b. Administratorami danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2a, są 

właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami. 

2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, muszą być 

podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru 

PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaju, serii i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych, o których mowa w ust. 4.] 
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<2b. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach, o których 

mowa w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami. 

2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, muszą 

być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie 

numeru PESEL, a w razie gdy nie został on nadany  rodzaju, serii i numeru 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych osobowych, o 

których mowa w ust. 4.> 

2d. (uchylony). 

3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, 

przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów 

piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty zarządzające tymi 

rozgrywkami. 

3a. (uchylony). 

4. [Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej 

obejmuje:] 

 <Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu piłki 

nożnej obejmuje:> 

1)   imię i nazwisko; 

2)   (uchylony); 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator 

dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2. 

[7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu piłki nożnej. 

8. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje: 

1)   dane określone w ust. 4, 

2)   dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, 

3)   informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez 

masowych 
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- w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki nożnej 

rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. 

9. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje: 

1)   dane określone w ust. 4, 

2)   dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, 

3)   informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez 

masowych 

- w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki nożnej 

rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji 

mężczyzn. 

10. Dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie swojej 

właściwości: 

1)   właściwy polski związek sportowy; 

2)   właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami; 

3)   organizator meczu piłki nożnej; 

4)   Komendant Główny Policji; 

5)   podmiot uprawniony do dystrybucji biletów. 

11. Podmioty przekazujące dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, odpowiedzialne 

są za kompletność, aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych. 

12. Dostęp do danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie 

swoich kompetencji, posiadają: 

1)   właściwy polski związek sportowy; 

2)   właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami; 

3)   organizator meczu piłki nożnej; 

4)   podmiot uprawniony do dystrybucji biletów; 

5)   Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, oraz w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym 

lub czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. 

13. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, przechowywane są nie 

dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika 

meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do 

przebywania na meczu piłki nożnej. 
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13a. Jeżeli dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą osoby, 

wobec której zostało wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 

lit. a-c, wówczas okres, o którym mowa w ust. 13, liczy się od dnia upływu okresu 

obowiązywania zakazu lub okresu, na który orzeczono dany środek. 

14. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegają usunięciu, 

jeżeli: 

1)   zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy; 

2)   okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; 

3)   upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.] 

<7. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w systemach, o których mowa 

w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu 

piłki nożnej. 

8. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym 

mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje: 

1) dane osobowe określone w ust. 4, 

2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac, 

3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów 

imprez masowych 

– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów 

piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej 

rywalizacji mężczyzn. 

9. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym 

mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje: 

1) dane osobowe określone w ust. 4, 

2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, 

3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów 

imprez masowych 

– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów 

piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie 

rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. 

10. Informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, 

przekazują w zakresie swojej właściwości: 

1) właściwy polski związek sportowy; 
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2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami; 

3) organizator meczu piłki nożnej; 

4) Komendant Główny Policji; 

5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów. 

11. Podmioty przekazujące informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których 

mowa w ust. 2 i 2a, są odpowiedzialne za kompletność, aktualność oraz prawdziwość 

przekazywanych informacji. 

12. Dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemach, o 

których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają: 

1) właściwy polski związek sportowy; 

2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami; 

3) organizator meczu piłki nożnej; 

4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów; 

5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac, oraz w związku z prowadzonym postępowaniem 

przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. 

13. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 

2 i 2a, są przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu 

biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego 

dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej. 

13a. Jeżeli informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których 

mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie lub 

zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac, wówczas okres, o którym mowa 

w ust. 13, liczy się od dnia upływu okresu obowiązywania zakazu lub okresu, na 

który orzeczono dany środek. 

14. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 

2 i 2a, podlegają usunięciu, jeżeli: 

1) zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy; 

2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; 

3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.> 
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Art. 15. 

1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu danych 

<osobowych>, o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do 

przebywania na nim umieszcza się dane <osobowe>, o których mowa w art. 13 ust. 4, 

oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do 

przebywania na meczu. 

2a. W przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w tym meczów piłki 

nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach rozgrywek 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub Unii Europejskich Związków 

Piłkarskich (UEFA), przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uczestników będących 

cudzoziemcami, jeżeli bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na 

meczu piłki nożnej otrzymują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującego w miejscu ich wydania. 

2b. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na meczach, 

o których mowa w ust. 2a, umieszcza się numer miejsca siedzącego. 

3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji 

odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania 

na nim: 

1)   osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 

a)  zakazujące wstępu na imprezę masową, 

b)  zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania 

imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 

podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

2)   osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny; 

3)   osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania 

imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej. 

4. Organizator meczu piłki nożnej jest obowiązany prowadzić sprzedaż biletów wstępu lub 

przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na wyznaczonych miejscach. 
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5. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim 

jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

Rozdział 7 

[Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy 

masowej] 

 

<Zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących 

bezpieczeństwa imprezy masowej > 

 

[Art. 35. 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych 

odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi 

imprezami oraz ich zwalczania. 

2. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku informowania osób, 

których one dotyczą.] 

<Art. 35. 

1. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 

związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania. 

2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez obowiązku informowania 

osób, których one dotyczą> 

Art. 36. 

[1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania 

informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki 

nożnej, jest Komendant Główny Policji, zwany dalej "Komendantem". 

2. Komendant gromadzi i przetwarza informacje dotyczące imprez masowych innych niż 

masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane o 

osobach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach 

przeprowadzania tych imprez.] 

<1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach przetwarzania informacji, 

w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 
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sportowych, w tym meczów piłki nożnej, jest Komendant Główny Policji, zwany 

dalej „Komendantem”. 

2. Komendant przetwarza informacje, w tym dane osobowe, dotyczące imprez 

masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w 

zakresie obejmującym dane osobowe o osobach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych imprez.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

[Art. 37. 

Do zadań Komendanta należy w szczególności: 

1)   gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych; 

2)   prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych; 

3)   opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej; 

4)   zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(1)

; 

5)   współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3.] 

 

<Art. 37. 

Do zadań Komendanta należy w szczególności: 

1) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych; 

2) prowadzenie zbioru danych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych; 

3) opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych, w tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), bezpieczeństwa danych osobowych; 

5) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 13.> 
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Art. 38. 

1. [Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od 

Komendanta informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej 

"podmiotami uprawnionymi", są:] 

 <Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od 

Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, są:> 

1)   Policja; 

2)   prokuratura; 

3)   sądy; 

4)   Straż Graniczna; 

5)   Państwowa Straż Pożarna; 

6)   Służba Ochrony Państwa; 

7)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   Żandarmeria Wojskowa; 

9)   straże gminne (miejskie); 

10)  organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej; 

11)  służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy 

infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni; 

12)  związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym; 

13)  kluby sportowe; 

14)  organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej; 

15)  podmioty zarządzające rozgrywkami; 

16)  instytucje zagraniczne; 

17)  minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

[2. Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki 

nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od 

Komendanta informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. 

3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci powiatowi 

(rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15, na 

wniosek tych podmiotów, informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 40, dotyczące 

imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 
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42 ust. 1, 4 i 5, art. 43, art. 44 ust. 1, 2 i 4, art. 45, art. 46 oraz art. 47 stosuje się 

odpowiednio.] 

<2. Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym 

mecze piłki nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do 

otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących 

osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. 

3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci powiatowi 

(rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 

115, na wniosek tych podmiotów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40, dotyczące imprez masowych organizowanych 

na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 42 ust. 1, 4 i 5, art. 43, art. 44 

ust. 1, 2 i 4, art. 45, art. 46 oraz art. 47 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 39. 

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej "podmiotami zobowiązanymi", są 

podmioty, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-15, oraz: 

1)   Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło 

prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu; 

2)   związki sportowe; 

3)   organizatorzy; 

4)   właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, w 

tym mecze piłki nożnej; 

5)   organizatorzy turystyki; 

6)   krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy. 

2. Podmioty zobowiązane przekazują komendantom wojewódzkim (Komendantowi 

Stołecznemu) Policji i komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji, na 

wniosek komendantów, informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 40, dotyczące 

imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 

41, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio.] 
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<Art. 39. 

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji, w tym 

danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej 

„podmiotami zobowiązanymi”, są podmioty, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 

115, oraz: 

1) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło 

prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu; 

2) związki sportowe; 

3) organizatorzy; 

4) właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, 

w tym mecze piłki nożnej; 

5) organizatorzy turystyki; 

6) krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy. 

2. Podmioty zobowiązane przekazują komendantom wojewódzkim (Komendantowi 

Stołecznemu) Policji i komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji, na 

wniosek komendantów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40, dotyczące imprez masowych organizowanych na 

obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 41, art. 42 ust. 13 oraz art. 45 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 40. 

[Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych 

imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, zawiera dane:] 

<Zakres przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, dotyczących 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, zawiera 

dane:> 

1)   o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym 

skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą 

sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące: 

a)  imię i nazwisko, używane pseudonimy, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, 

d)  adres zamieszkania lub stałego pobytu, 

e)  adres korespondencyjny, 
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f)  informację o karalności, 

g)  przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z 

masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej; 

2)   o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o 

ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą 

sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące: 

a)  imię i nazwisko, używane pseudonimy, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, 

d)  adres zamieszkania lub stałego pobytu, 

e)  adres korespondencyjny, 

f)  informację o karalności, 

g)  informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub środka 

karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b, 

h)  przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z 

masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej; 

3)   o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, obejmujące: 

a)  ich nazwę, 

b)  imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych, 

c)  liczbę członków, 

d)  miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w 

lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególności oznakowanie ubrania, 

e)  informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze 

chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c, 

f)  informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i 

stowarzyszeniami; 

4)   o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych 

naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach, 

obejmujące: 

a)  datę i miejsce zdarzenia, 

b)  informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia, 

c)  skutki zdarzenia, 

d)  informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych; 
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5)   o związkach i klubach sportowych, obejmujące: 

a)  nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz, 

b)  adres siedziby, 

c)  informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy 

oraz do jakich się zakwalifikował, 

d)  informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta; 

6)   o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez 

sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników; 

7)   o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze 

piłki nożnej, obejmujące: 

a)  rodzaj obiektu i jego nazwę, 

b)  informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania, 

c)  informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem, 

d)  informacje o pojemności obiektu, 

e)  informacje dotyczące służby porządkowej i służby informacyjnej; 

8)   o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym 

meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz 

informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach 

przejazdów oraz o liczebności grup uczestników; 

9)   o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, i 

organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w 

tym meczach piłki nożnej, obejmujące: 

a)  nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem, 

b)  określenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, w związku z którą 

organizowany jest przejazd; 

10)  o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy, w 

tym ich nazwę, siedzibę oraz adres. 

 

[Art. 41. 

1. Podmioty zobowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazują Komendantowi informacje 

dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, 

niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich 

otrzymania. 
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2. Podmioty zobowiązane, o których mowa w: 

1)   art. 38 ust. 1 pkt 13 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 3-5 i 9; 

2)   art. 38 ust. 1 pkt 15 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 3-7 i 9; 

3)   art. 39 pkt 2 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 3-5 i 9; 

4)   art. 39 pkt 3 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 3, 6-10; 

5)   art. 39 pkt 4 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 4 i 7; 

6)   art. 39 pkt 5 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 8 i 9; 

7)   art. 39 pkt 6 - przekazują informacje, o których mowa w art. 40 pkt 4, 8 i 9. 

 

Art. 42. 

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego 

komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji. 

2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje na kartach rejestracyjnych. 

3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji kierują zapytania, wraz z 

uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania. 

4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi. 

5. Komendant może przekazać informację dotyczącą bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej, podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu 

podmiotem uprawnionym, na jego pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych 

obowiązków tego podmiotu. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty 

zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc 

pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego 

oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o 

którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w szczególności 

przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Art. 43. 

1. Komendant przekazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych 

niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania wraz z uzasadnieniem. 

Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z zapytaniem. 
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2. Jeżeli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub jest ono niewystarczające, Komendant 

zwraca się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, o uzupełnienie 

stosownych informacji. 

3. W przypadku gdy zgromadzone w bazie danych informacje dotyczące bezpieczeństwa 

imprez masowych są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Komendant 

występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do 

udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Komendant wystąpił z 

zapytaniem, jest obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi w zakresie określonym w 

art. 41.] 

<Art. 41. 

1. Podmioty zobowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazują Komendantowi informacje, 

w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w 

tym meczów piłki nożnej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w 

ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania. 

2. Podmioty zobowiązane, o których mowa w: 

1) art. 38 ust. 1 pkt 13  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 35 i 9; 

2) art. 38 ust. 1 pkt 15  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 37 i 9; 

3) art. 39 ust. 1 pkt 2  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 35 i 9; 

4) art. 39 ust. 1 pkt 3  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 3 i 610; 

5) art. 39 ust. 1 pkt 4  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 4 i 7; 

6) art. 39 ust. 1 pkt 5  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 8 i 9; 

7) art. 39 ust. 1 pkt 6  przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa 

w art. 40 pkt 4, 8 i 9. 

Art. 42. 

1. Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej 

przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo przez 
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bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej 

(miejskiej, rejonowej) Policji. 

2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje, w tym dane osobowe, na kartach 

rejestracyjnych. 

3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji, w tym danych osobowych, kierują 

zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania. 

4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi. 

5. Komendant może przekazać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, 

podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego 

pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych obowiązków tego podmiotu. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty 

zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na 

kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść 

informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak 

również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43, a także konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności 

przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

Art. 43. 

1. Komendant przekazuje informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa 

imprez masowych niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania 

wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z 

zapytaniem. 

2. Jeżeli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub jest ono niewystarczające, Komendant 

zwraca się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, o sporządzenie 

uzasadnienia lub jego uzupełnienie o stosowne informacje. 

3. W przypadku gdy przetwarzane w zbiorze danych informacje, w tym dane osobowe, 

dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych są niewystarczające do udzielenia 

odpowiedzi na zapytanie, Komendant występuje z zapytaniem do podmiotów 

zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot 
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zobowiązany, do którego Komendant wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany 

niezwłocznie udzielić odpowiedzi w zakresie określonym w art. 41.> 

 

[Art. 45. 

Treść zapytania skierowanego przez Komendanta lub do Komendanta, a także treść 

odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Komendanta podlega zarejestrowaniu w bazie 

danych, o której mowa w art. 37 pkt 2.] 

<Art. 45. 

Treść zapytania skierowanego przez Komendanta lub do Komendanta, a także treść 

odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Komendanta podlega zarejestrowaniu w 

zbiorze danych, o którym mowa w art. 37 pkt 2.> 

[Art. 46. 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych może 

być dokonywane przy wykorzystaniu urządzeń i systemów teleinformatycznych, kartotek, 

wykazów i zbiorów ewidencyjnych. 

Art. 47. 

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawidłowość przekazywanej przez siebie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych, zawiadamia o tym niezwłocznie 

Komendanta. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant niezwłocznie zawiadamia o 

nieprawidłowości informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych podmioty 

uprawnione, które tę informację od niego otrzymały. 

 

Art. 48. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych Komendant przechowuje przez okres 

10 lat. 

Art. 49. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych podlegają usunięciu z bazy danych, 

jeżeli: 

1)   gromadzenie i przetwarzanie ich jest zabronione; 

2)   stały się nieaktualne; 

3)   okazały się nieprawdziwe; 

4)   upłynął okres, o którym mowa w art. 48.] 
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<Art. 46. 

Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych może być dokonywane przy wykorzystaniu urządzeń i systemów 

teleinformatycznych, kartotek, wykazów i zbiorów ewidencyjnych. 

 

Art. 47. 

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawidłowość przekazywanej przez siebie 

informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez 

masowych, zawiadamia o tym niezwłocznie Komendanta. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant niezwłocznie zawiadamia 

o nieprawidłowości informacji, w tym danych osobowych, dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych podmioty uprawnione, które tę informację od 

niego otrzymały. 

Art. 48. 

Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych 

Komendant przechowuje przez okres 10 lat. 

 

Art. 49. 

Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych 

podlegają niezwłocznemu usunięciu ze zbioru danych, jeżeli: 

1) przetwarzanie ich jest zabronione; 

2) stały się nieaktualne; 

3) okazały się nieprawdziwe; 

4) upłynął okres, o którym mowa w art. 48.> 

 

Art. 50. 

1. Komendant może kierować zapytanie do instytucji zagranicznych w celu realizacji zadań 

określonych ustawą. 

[2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w 

czasie imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, może przekazywać 

informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych instytucjom zagranicznym, w tym 

zwłaszcza informacje niezbędne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas 

organizowanych imprez masowych o charakterze międzynarodowym. 
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3. Do przekazywania informacji instytucjom zagranicznym stosuje się odpowiednio przepisy 

niniejszego rozdziału.] 

<2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w 

czasie imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, może przekazywać 

informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych 

instytucjom zagranicznym, w tym zwłaszcza informacje niezbędne do zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez masowych 

o charakterze międzynarodowym. 

3. Do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, instytucjom zagranicznym 

stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 

1669 i 2245) 

Art. 2. 

1. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 i 1010) zadania w zakresie 

wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków 

przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

2. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: 

1)   prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na 

karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej 

zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z 

zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; 

2)   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok 

postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

3)   zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo 

aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia 

wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, 

a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki 

zdrowotnej i religijnej; 
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4)   humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; 

5)   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych 

osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 

6)   zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; 

7)   wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz 

kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności 

jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają 

z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ; 

<7a) prowadzenie Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej 

dalej „Centralną Bazą”;> 

8)   współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 

9)   realizacja czynności wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43g § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, w przypadku powierzenia 

tych czynności przez Ministra Sprawiedliwości. 

2a. (uchylony). 

2b. Służba Więzienna, w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości, zapewnia 

porządek i bezpieczeństwo w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w 

Prokuraturze Krajowej. 

3. Organem doradczym Ministra Sprawiedliwości w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 

i 2, jest Rada Polityki Penitencjarnej. 

4. W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Służby Więziennej, nauki oraz organizacji pozarządowych. Członków 

Rady Polityki Penitencjarnej powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Minister 

Sprawiedliwości. 

5. Do zadań Rady Polityki Penitencjarnej należy w szczególności: 

1)   inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych; 

2)   dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej; 

3)   inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby 

Więziennej; 

4)   inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób, o których mowa w ust. 2 

pkt 3; 
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5)   przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości 

związanych z jego kompetencjami określonymi w niniejszej ustawie. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Rady 

Polityki Penitencjarnej. 

[Art. 24. 

1. Służba Więzienna może przetwarzać informacje i dane osobowe, w tym także bez zgody i 

wiedzy osób, których dotyczą, niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2. 

2. W rozumieniu niniejszej ustawy przez przetwarzanie informacji i danych osobowych należy 

rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a 

zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

3. Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny 

wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach. 

4. Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane 

osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby. 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania oraz wzór 

wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie 

lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 

zawierającego oznaczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie informacji lub 

udostępnienie danych osobowych, podstawę prawną, zakres udostępnianych danych i 

udzielanych informacji oraz danych identyfikujących osobę pozbawioną wolności, a w 

przypadku osoby najbliższej - uzasadnienie wniosku, mając na względzie w szczególności 

zakres uprawnień ustawowych ubiegających się podmiotów.] 

 

<Art. 24. 

1. Służba Więzienna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, oraz 

zadań wynikających z odrębnych ustaw, jest uprawniona do przetwarzania: 

1) informacji innych niż dane osobowe, 

2) danych osobowych, a w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, 

także danych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …) 

– niezbędnych do realizacji tych zadań. 
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2. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej ustawy 

przez Służbę Więzienną w celu wykonywania orzeczeń wydanych w postępowaniu 

karnym, postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe, w sprawach o 

wykroczenia lub wykroczenia skarbowe oraz wykonywania kar porządkowych i 

środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, a także ochrony przed 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego i zapobiegania 

takim zagrożeniom reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości, z wyjątkami określonymi w niniejszej ustawie. 

3. Służba Więzienna może przetwarzać dane osobowe także bez wiedzy i zgody osób, 

których dane dotyczą. 

4. Służba Więzienna może przetwarzać informacje i dane osobowe o następujących 

osobach: 

1) obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach 

śledczych – w zakresie związanym z pozbawieniem wolności w tych zakładach 

i aresztach, w tym w zakresie niezbędnym do: 

a) wykonania orzeczenia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 

b) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych, 

c) ochrony społeczeństwa przed przestępczością, 

d) wykonania zadań wynikających z odrębnych ustaw; 

2) które mają być pozbawione wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, w 

wykonaniu orzeczenia wydanego przez właściwy organ i przesłanego przez sąd do 

zakładu karnego lub aresztu śledczego, w celu realizacji czynności, o których mowa 

w art. 79 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy – w 

zakresie niezbędnym do wykonania orzeczenia zgodnie z zasadami określonymi w 

tym kodeksie; 

3) wobec których kary, środki karne i środki zabezpieczające są wykonywane 

w systemie dozoru elektronicznego – w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, 

o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 9; 

4) innych niż wymienione w pkt 1–3, związane z realizacją wobec tych osób czynności 

przewidzianych w przepisach odrębnych oraz wykonywaniem praw lub obowiązków 

osób pozbawionych wolności, w tym dane osobowe: 
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a) pokrzywdzonych i świadków – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 168a § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

wykonawczy, 

b) osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych 

– w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji czynności wykonywanych przez 

te osoby na terenie jednostek organizacyjnych, 

c) osób zakłócających spokój lub naruszających porządek i bezpieczeństwo jednostek 

organizacyjnych – w zakresie niezbędnym dla realizacji czynności przewidzianych w 

przepisach odrębnych, 

d) rodziny oraz innych osób bliskich – w zakresie realizacji praw przewidzianych w 

przepisach odrębnych; 

5) funkcjonariuszach i pracownikach oraz innych osobach pełniących służbę lub 

zatrudnionych w organach władzy publicznej, dokonujących czynności z udziałem 

lub wobec osób, o których mowa w pkt 1–3 lub których dane osobowe zawarto 

w dokumentach przekazanych Służbie Więziennej – w zakresie niezbędnym do 

wykonania obowiązków i zadań wymienionych w pkt 1–3. 

5. Osobie pozbawionej wolności nie udostępnia się: 

1) jej akt osobowych, prowadzonych przez administrację zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, z zastrzeżeniem art. 102 pkt 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny wykonawczy; 

2) informacji przetwarzanych w Centralnej Bazie lub innym zbiorze danych 

prowadzonym w systemie teleinformatycznym, w zakresie odpowiadającym 

informacjom zawartym w aktach, o których mowa w pkt 1, uzasadniającym 

ograniczenie dostępu do tych akt.”; 

3) po art. 24 dodaje się art. 24a i art. 24b w brzmieniu: 

 

<Art. 24a. 

1. Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na 

pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo 

uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach. 

2. Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci 

papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej 

wolności, za pisemną zgodą tej osoby. 
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3. Służba Więzienna udziela informacji o osobie pozbawionej wolności, która zmarła: 

1) podmiotom ustawowo uprawnionym, na zasadach określonych w ust. 1; 

2) osobie najbliższej, na pisemny i uzasadniony wniosek tej osoby; 

3) osobie innej niż najbliższa, tylko jeżeli zgon nastąpił w zakładzie karnym lub areszcie 

śledczym, w zakresie informacji o zgonie, jego miejscu i dacie, po wykazaniu w 

pisemnym wniosku interesu prawnego w potwierdzeniu tych faktów. 

4. Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 nie naruszają zasady udostępniania dokumentacji medycznej 

zmarłego, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 oraz z 2018 r. 

poz. 1115, 1515 i 2219). 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób składania 

oraz wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o 

osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie 

śledczym, zawierającego oznaczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

informacji lub udostępnienie danych osobowych, podstawę prawną, zakres 

udostępnianych danych i udzielanych informacji oraz danych identyfikujących osobę 

pozbawioną wolności, a w przypadku osoby najbliższej albo osoby innej niż 

najbliższa – uzasadnienie wniosku, mając na względzie w szczególności zakres 

uprawnień ustawowych ubiegających się podmiotów. 

 

Art. 24b. 

1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, 

oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania 

danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, 

pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji 

postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej. 

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem 

stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”, w zakresie, w jakim przepisy 
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szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania 

danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania 

wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie 

wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy 

lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności. 

3. Informacji dotyczących danych osobowych funkcjonariuszy oraz pracowników nie 

udziela się na wniosek osób pozbawionych wolności lub innych podmiotów. 

4. Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679 udostępnia się na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej.> 

 

[Art. 25. 

Dyrektor Generalny przekazuje, w formie elektronicznej, informacje o osobach pozbawionych 

wolności do Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 maja 

2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218).] 

 

<Rozdział 4a 

Centralna Baza 

 

Art. 25a. 

1. Centralna Baza jest zbiorem informacji i danych osobowych, zwanych w niniejszym 

rozdziale „informacjami”, użytkowanym przez jednostki organizacyjne 

i prowadzonym w systemie teleinformatycznym. 

2. W Centralnej Bazie przetwarza się informacje niezbędne do realizacji ustawowych 

zadań wykonywanych przez Służbę Więzienną, dotyczące: 

1) osób, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, obejmujące: 

a) dane osobowe, takie jak: imiona, nazwisko, poprzednio używane imiona i nazwiska, 

pseudonimy, imiona i nazwiska rodziców, nazwisko rodowe matki, datę i miejsce 

urodzenia, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), aktualne i poprzednie adresy zameldowania, zamieszkania lub pobytu, 

także czasowego, obywatelstwo, 

b) informacje pozwalające na identyfikację osoby pozbawionej wolności, w tym dane 

biometryczne, 
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c) informacje wynikające z orzeczeń i innych dokumentów przesłanych przez sąd do 

zakładu karnego lub aresztu śledczego, w tym informacje, o których mowa w art. 11 

§ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 

d) informacje dotyczące stawienia się skazanego lub ukaranego do odbycia kary we 

właściwym zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

e) informacje dotyczące osoby pozbawionej wolności zebrane w trybie art. 14 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 

f) informacje związane z pobytem osoby pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub 

areszcie śledczym, w szczególności: 

 informacje o wprowadzonych do wykonania orzeczeniach oraz okresach 

wykonywania pozbawienia wolności, w tym także poza zakładem karnym lub 

aresztem śledczym, oraz inne informacje mające wpływ na ustalenie terminu końca 

kary lub środka przymusu, 

 informacje niezbędne do dokonania prawidłowej klasyfikacji, rozmieszczenia 

wewnątrz zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz indywidualnego postępowania 

zmierzającego do realizacji celów, jakim ma służyć wykonanie kar pozbawienia 

wolności, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz 

tymczasowego aresztowania, w tym w szczególności informacje: 

– – o których mowa w art. 82 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

wykonawczy, 

– – wynikające z badań osobopoznawczych, o których mowa w art. 82 § 3 i art. 212c § 1 

zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 

– – dotyczące diagnoz psychologicznych oraz udzielonej pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej, 

 informacje o zakwalifikowaniu osoby pozbawionej wolności jako osoby stwarzającej 

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu 

karnego lub aresztu śledczego, 

 informacje o objęciu osoby pozbawionej wolności szczególną ochroną w warunkach 

zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, 

 dane dotyczące zdrowia, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające 

informacje o stanie zdrowia, 
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 informacje dotyczące wykształcenia, zawodu, innych kwalifikacji zawodowych oraz 

nauki, w tym miejsca jej pobierania, 

 informacje dotyczące wniosków, skarg i próśb złożonych przez osobę pozbawioną 

wolności, 

 oznaczenia i cechy identyfikacyjne dokumentów, w tym dokumentów 

stwierdzających tożsamość, przekazanych do depozytu zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, 

 informacje o rozmieszczeniu wewnątrz zakładu karnego lub aresztu śledczego, 

przenoszeniu między zakładami karnymi i aresztami śledczymi, o przebywaniu poza 

terenem tych zakładów lub aresztów pod konwojem, o przepustce lub innym 

czasowym zezwoleniu na opuszczenie terenu zakładu karnego lub aresztu śledczego, 

wydaniu poza teren tego zakładu lub aresztu, w tym do udziału w czynnościach 

procesowych, o ucieczce z zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także o tym, że 

w wyznaczonym terminie osoba pozbawiona wolności nie powróciła z przepustki lub 

innego czasowego zezwolenia na opuszczenie terenu zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, 

 informacje dotyczące zgonu osoby pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub 

areszcie śledczym, 

 informacje dotyczące zatrudnienia osoby pozbawionej wolności, 

 informacje w zakresie spraw prowadzonych w szczególności w związku 

z postępowaniem o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru 

elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz przerwę w wykonaniu 

kary, 

g) informacje związane ze zwolnieniem osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego 

lub aresztu śledczego, w tym dotyczące zwolnienia skazanego lub ukaranego na 

przerwę w wykonaniu kary, 

h) inne informacje, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych; 

2) osób, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 2, obejmujące informacje, o których mowa 

w pkt 1 lit. a–d; 

3) osób, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 4, obejmujące: 

a) imię, nazwisko, jeżeli jest to konieczne – adres miejsca zamieszkania, 
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b) informacje umożliwiające identyfikację osoby, zawarte w dokumentach 

stwierdzających tożsamość lub innych dokumentach, 

c) informacje o udzieleniu widzenia lub wykonaniu innych czynności na terenie 

zakładu karnego lub aresztu śledczego, 

d) inne informacje, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych; 

4) funkcjonariuszy, pracowników i innych osób, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 5, 

obejmujące tylko informacje konieczne dla prawidłowego przetwarzania informacji 

w Centralnej Bazie i realizacji, przy wykorzystaniu informacji w tej bazie, 

ustawowych zadań Służby Więziennej, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych. 

 

Art. 25b. 

1. Dyrektor Generalny: 

1) prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Bazę; 

2) jest administratorem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych 

w Centralnej Bazie; 

3) dokonuje weryfikacji przydatności informacji w Centralnej Bazie, mając na 

względzie ich niezbędność do realizacji ustawowych zadań wynikającą z rodzaju 

informacji oraz upływu czasu; 

4) zapewnia: 

a) bezpieczeństwo Centralnej Bazy, w szczególności zabezpiecza przetwarzane w niej 

informacje przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą, 

b) utrzymanie i niezbędne modyfikacje Centralnej Bazy. 

2. Informacje w Centralnej Bazie: 

1) przetwarza się przez okres, w którym są niezbędne do realizacji ustawowych zadań 

wykonywanych przez Służbę Więzienną. Dyrektor Generalny dokonuje, nie rzadziej 

niż co 5 lat, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych informacji, ustalając 

informacje zbędne; 

2) uznane za zbędne, mogą być przetwarzane tylko w celu realizacji obowiązku, 

o którym mowa w pkt 3. Jeżeli przemawia za tym prawidłowość informacji 

przetwarzanych w Centralnej Bazie, informacje uznane za zbędne mogą być 

przekształcone w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych 

danych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki 
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sposób, że przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu 

lub działań; 

3) stanowią materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 

650). 

3. Utrzymanie i niezbędne modyfikacje Centralnej Bazy są finansowane z budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

4. Dyrektor Generalny powierza, w drodze zarządzenia, o którym mowa w ust. 5, 

podległym jednostkom organizacyjnym, przetwarzanie danych osobowych w 

Centralnej Bazie, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Służby 

Więziennej. 

5. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, sposób oraz szczegółowe warunki 

użytkowania w jednostkach organizacyjnych Centralnej Bazy, w tym warunki 

powierzenia tym jednostkom danych osobowych przetwarzanych w Centralnej 

Bazie, mając na względzie prawidłową realizację zadań związanych z 

przetwarzaniem informacji w Centralnej Bazie oraz jej funkcjonowaniem. 

 

Art. 25c. 

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Dyrektora 

Generalnego na wielokrotne, nieograniczone w czasie udostępnianie informacji z 

Centralnej Bazy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, mogą wystąpić: 

1) sądy powszechne, sądy wojskowe oraz Sąd Najwyższy; 

2) organy prokuratury; 

3) Komendant Główny Policji; 

4) Komendant Główny Straży Granicznej; 

5) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

6) Komendant Służby Ochrony Państwa; 

7)  Komendant Straży Marszałkowskiej; 

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9) Szef Agencji Wywiadu; 

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 
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12) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

13) Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

14) Minister Obrony Narodowej; 

15) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16) Rzecznik Praw Obywatelskich. 

2. O zgodę, o której mowa w ust. 1, występuje: 

1) Minister Sprawiedliwości – w imieniu podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) Prokurator Generalny – w imieniu podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 25d. 

1. Dyrektor Generalny wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, nieograniczone 

w czasie udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, z wyjątkiem danych 

dotyczących zdrowia osób obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności oraz 

informacji dotyczących diagnoz psychologicznych oraz udzielonej im pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

bez konieczności każdorazowego składania wniosku, podmiotom wymienionym w 

art. 25c ust. 1, jeżeli podmioty te spełniają łącznie następujące warunki: 

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

celu oraz jakie informacje uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

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

działalności; 

4) po stronie tych podmiotów oraz Służby Więziennej istnieją warunki techniczne. 

2. Warunki udostępniania informacji podmiotowi wymienionemu w art. 25c ust. 1 pkt 

16 określa Dyrektor Generalny, w decyzji, o której mowa w ust. 1, mając na 

względzie: 

1) że informacje z Centralnej Bazy udostępniane są Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

lub osobie przez niego upoważnionej na terenie zakładu karnego lub aresztu 

śledczego; 

2) konieczność wprowadzenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

uniemożliwiających wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) zasady przetwarzania informacji w Centralnej Bazie przez Służbę Więzienną. 
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3. Informacje z Centralnej Bazy Dyrektor Generalny udostępnia w takim zakresie, 

określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, w jakim są one niezbędne do realizacji 

zadań ustawowych. 

Art. 25e. 

Dyrektor Generalny, po wyrażeniu zgody w drodze decyzji, o której mowa w art. 25d 

ust. 1, umożliwia wielokrotne, nieograniczone w czasie udostępnianie informacji z 

Centralnej Bazy, w zakresie określonym w tej decyzji, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, bez konieczności każdorazowego składania wniosku. 

 

Art. 25f. 

1. Dyrektor Generalny, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie, udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez konieczności każdorazowego 

składania wniosku, jeżeli: 

1) podmiot występujący z wnioskiem nie jest podmiotem wymienionym w art. 25c ust. 1 

pkt 3–15 lub ust. 2; 

2) podmiot wymieniony w art. 25c ust. 1 pkt 3–14 lub ust. 2 nie wykazał, że spełnione są 

warunki określone w art. 25d ust. 1 pkt 1–3; 

3) nie istnieją warunki techniczne po stronie podmiotów wymienionych w art. 25c ust. 1 

pkt 1–14 lub Służby Więziennej; 

4) podmiot wymieniony w art. 25c ust. 1 pkt 16 nie spełnił warunków określonych przez 

Dyrektora Generalnego, o których mowa w art. 25d ust. 2. 

2. Dyrektor Generalny cofa w drodze decyzji zgodę, o której mowa w art. 25d ust. 1, 

jeżeli zadania podmiotu, który uzyskał zgodę, nie czynią niezbędnym takiego dostępu 

lub ustalono, że podmiot taki nie spełnia warunków, o których mowa w art. 25d ust. 

1–4, albo podmiot wymieniony w art. 25c ust. 1 pkt 16 nie spełnia warunków 

określonych przez Dyrektora Generalnego, o których mowa w art. 25d ust. 2. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

Art. 25g. 

1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) tryb uzyskiwania zgody na udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o której 

mowa w art. 25c ust. 1; 

2) wzór wniosku o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa 

w art. 25c ust. 1; 

3) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 

1; 

4) sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c 

ust. 1. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości 

uwzględni w szczególności: 

1) warunki, o których mowa w art. 25d ust. 1, w tym zwłaszcza konieczność wykazania 

przez podmioty, o których mowa w art. 25c ust. 1 pkt 3–14 i ust. 2, informacji, 

których udostępnianie jest niezbędne dla wykonywania zadań określonych w 

odrębnych ustawach, oraz konieczność wykazania przez te podmioty odpowiedniego 

poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych; 

2) warunki, o których mowa w art. 25d ust. 2, w przypadku podmiotu wymienionego w 

art. 25c ust. 1 pkt 16; 

3) potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania informacji 

z Centralnej Bazy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, oraz ochrony 

tych informacji przed nieuprawnionym dostępem. 

 

Art. 25h. 

Minister Sprawiedliwości i minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze 

rozporządzenia, zakres informacji w Centralnej Bazie, do których bezpośredni 

dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami 

międzynarodowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 484), w celu ich wymiany z organami 

ścigania innych państw na zasadach i w trybie określonych w przepisach tej ustawy, 

mając na względzie konieczność zapewnienia dostępu do informacji niezbędnych do 

wykonywania zadań przez ten punkt kontaktowy oraz potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Bazie. 
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Art. 25i. 

Korzystając z informacji z Centralnej Bazy, Dyrektor Generalny: 

1) przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o osobach 

pozbawionych wolności do Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1218 i 1544) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy; 

2) może przekazywać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje 

określone w odrębnych przepisach, do uprawnionych podmiotów, realizując 

ustawowe zadania Służby Więziennej wynikające z tych przepisów. 

 

Art. 25j. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób oraz warunki przekazywania z Centralnej Bazy informacji, o których mowa 

w art. 25i pkt 2, 

2) zadania Służby Więziennej realizowane w sposób określony w art. 25i pkt 2 

– uwzględniając w szczególności potrzebę stworzenia możliwości uproszczenia trybu 

przekazywania informacji przez organy Służby Więziennej uprawnionym 

podmiotom, zakres i sposób działania tych podmiotów, potrzebę minimalizowania 

kosztów realizacji zadań przez organy władzy publicznej oraz konieczność ochrony 

przekazywanych w tym trybie informacji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, 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 
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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); 

[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);] 

<3) Komendant Główny Policji – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ust. 1d i 1e 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);> 

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); 

4a)  
(8)

 Szef Kancelarii Sejmu - jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków 

przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 

poz. 729); 

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)   
(9)

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu; 

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 
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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); 

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)  
(10)

 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. 
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U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie 

spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo 

byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania 

oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej "informacjami 

niejawnymi", to jest zasady: 

1)   klasyfikowania informacji niejawnych; 

2)   organizowania ochrony informacji niejawnych; 

3)   przetwarzania informacji niejawnych; 

4)   postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje 

rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio "postępowaniem 

sprawdzającym" lub "kontrolnym postępowaniem sprawdzającym"; 

5)   postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia 

warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej "postępowaniem 

bezpieczeństwa przemysłowego"; 

6)   organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych; 

7)   ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; 

8)   stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych. 

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do: 

1)   organów władzy publicznej, w szczególności: 

a)  Sejmu i Senatu, 

b)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  organów administracji rządowej, 

d)  organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek 

organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych, 

e)  sądów i trybunałów, 

f)  organów kontroli państwowej i ochrony prawa; 

2)   jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych; 

3)   Narodowego Banku Polskiego; 



- 181 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek 

organizacyjnych; 

5)   jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych 

przez te organy; 

6)   przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów 

związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo 

wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji 

niejawnych. 

3. Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych ustaw o 

ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem 

art. 5. 

<4. Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

5. Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne stosuje się przepisy 

niniejszej ustawy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 484) 

 

[o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej] 

 

<o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi> 

 

Art. 1. 

[1. Ustawa określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz 

przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach.] 

<1. Ustawa określa: 
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1) zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej, 

organizacjami międzynarodowymi w celu rozpoznawania, wykrywania lub 

zwalczania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w tym zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim przestępstwom i 

zagrożeniom, a także ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych; 

2) podmioty uprawnione w tych sprawach.> 

2. [Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania 

informacji są:] 

 <Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z podmiotami, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, są:> 

1)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

2a)   Biuro Nadzoru Wewnętrznego; 

3)   Policja; 

4)    Krajowa Administracja Skarbowa; 

5)   Straż Graniczna; 

6)    (uchylony); 

7)   Żandarmeria Wojskowa; 

8)    Służba Ochrony Państwa. 

3. Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji: 

[1)   z organami ścigania państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

które stosują przepisy dorobku Schengen;] 

2)    w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach 

danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych. 

4. Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień 

umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania 

przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych. 
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Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   anonimizacji - rozumie się przez to przekształcenie danych osobowych w sposób 

uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo jeżeli przyporządkowanie takie 

wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań;] 

<1) pseudonimizacji – rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki 

sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, 

bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje 

są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej;> 

[2)   blokowaniu - rozumie się przez to oznaczanie informacji w celu ograniczenia ich 

przetwarzania;] 

[3)   informacji - rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których 

pobierania, uzyskiwania, przekazywania, gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania, 

w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na podstawie przepisów 

odrębnych, podmioty uprawnione;] 

<3)  informacji – rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których 

przetwarzania w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na 

podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;> 

4)   organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - rozumie się przez to organy 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku Schengen, które są 

uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania; 

5)   państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii 

Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen; 

6)   podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 

2 oraz art. 2 ust. 2; 

[7)   wstawianiu odnośników - rozumie się przez to oznaczanie przechowywanych danych 

osobowych, w przypadkach zakwestionowania ich poprawności przez osobę, której dane 

te dotyczą, którego celem nie jest ograniczenie przetwarzania tych danych w przyszłości;] 
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[8)   wymianie - rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub 

otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub podmioty uprawnione.] 

<8) wymianie – rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub 

otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich, agencje Unii Europejskiej, organizacje 

międzynarodowe lub podmioty uprawnione;> 

<9) organizacji międzynarodowej – rozumie się przez to organizację i organy jej 

podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny 

organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na 

podstawie takiej umowy; 

10) agencji Unii Europejskiej – rozumie się przez to agencję Unii Europejskiej 

zajmującą się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.> 

 

[Art. 4. 

1. W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną 

pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami 

uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej 

"punktem kontaktowym". 

2. Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów 

kontaktowych niż wymieniony w ust. 1. 

Art. 5. 

Do zadań punktu kontaktowego należy: 

1)   przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez organy ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski; 

2)   przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez organy ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich 

właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski; 

3)   przekazywanie organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej wniosków o 

udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione; 

4)   przekazywanie organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej informacji w 

przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2; 

5)   koordynowanie wymiany informacji.] 
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<Art. 4. 

1. W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną 

pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami 

uprawnionymi a podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, zwaną dalej 

„punktem kontaktowym”. 

2. Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego 

między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 pkt 1, podczas prowadzonych wspólnych patroli, spotkań 

operacyjnych lub innych operacji transgranicznych. 

3. Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego 

między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 pkt 1, w ramach: 

1) współpracy na terenach przygranicznych, w tym realizowanej przez 

międzynarodowe centra współpracy; 

2) wykonywania zadań oficera łącznikowego podmiotu uprawnionego za granicą lub 

oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy 

Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). 

4. Punkt kontaktowy może upoważnić podmioty uprawnione do bezpośredniej wymiany 

informacji z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1. W upoważnieniu 

punkt kontaktowy określa warunki, zasady i sposób takiej wymiany. 

5. Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów 

kontaktowych niż wymieniony w ust. 1. 

 

Art. 5. 

Do zadań punktu kontaktowego należy: 

1) przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski; 

2) przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich 

właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski; 

3) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, wniosków 

o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione; 
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4) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, informacji 

w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2; 

5) koordynowanie wymiany informacji; 

6) przetwarzanie, w tym przechowywanie, informacji wymienianych w oparciu 

o niniejszą ustawę.> 

[Art. 8. 

1. Punkt kontaktowy wymienia informacje z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej 

współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez: 

1)   Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych - INTERPOL; 

2)   Europejski Urząd Policji - EUROPOL; 

3)   biura SIRENE. 

2. Punkt kontaktowy może przekazywać organom ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych 

przedstawicieli podmiotów uprawnionych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli organów ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

 

<Art. 8. 

1. Punkt kontaktowy wymienia informacje z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 

pkt 1, dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej 

współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez: 

1) Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol; 

2) Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol); 

3) biura SIRENE. 

2. Punkt kontaktowy może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 

1, informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli 

podmiotów uprawnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz 

oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 

1 ust. 1 pkt 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 10. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego, 

2)   sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym 

odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym, 

3)   sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji, 

[4)   sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz punktem kontaktowym a podmiotami 

uprawnionymi,] 

<4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami 

uprawnionymi,> 

5)   wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji 

- mając na uwadze wymogi zapewnienia efektywnej wymiany informacji przez punkt 

kontaktowy oraz ciągłości jego funkcjonowania, wdrożenia systemu rejestrowania 

informacji w punkcie kontaktowym, w tym czasu przekazania lub otrzymania informacji 

oraz wniosków o przekazanie informacji, a także uwzględniając uregulowania Unii 

Europejskiej dotyczące ujednoliconych wzorów formularzy wymiany informacji. 

 

Rozdział 3 

[Warunki i zasady wymiany informacji] 

<Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej i agencjami Unii Europejskiej> 

 

Art. 11. 

1. Podmioty uprawnione, za pośrednictwem punktu kontaktowego: 

1)   składają wnioski o udzielenie informacji oraz udzielają odpowiedzi na te wnioski w 

terminie umożliwiającym punktowi kontaktowemu przekazanie odpowiedzi z 

zachowaniem terminów, o których mowa w art. 15; 

[2)   z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje te przyczynią się do 

wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych lub 

zapobieżenia przestępstwu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.] 

<2) z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

agencjom Unii Europejskiej informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
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że informacje te przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych lub zapobieżenia przestępstwu na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państw trzecich, z zastrzeżeniem art. 18d ust. 

2.> 

2. Podmioty uprawnione współpracują z punktem kontaktowym, w szczególności przez 

udzielanie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz utrzymywanie stałej 

łączności. 

Art. 12. 

1. Podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej od spełnienia przez ten organ określonych warunków, 

w szczególności od: 

1)   otrzymania dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o 

ich udzielenie; 

2)   poinformowania o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ. 

<1a. Podmioty uprawnione, przekazując informacje organom ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, zapewniają, aby wymiana danych osobowych nie 

była ograniczana ani zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych.> 

[2. W przypadku wymiany danych osobowych podmiot uprawniony może żądać od organu 

ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niezależnie od warunków 

określonych w ust. 1, również: 

1)   usunięcia, blokowania, anonimizacji lub weryfikacji danych osobowych po upływie 

wskazanych terminów określonych w przepisach odrębnych; 

2)   ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych, w przypadkach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach odrębnych; 

3)   zaniechania obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej 

danych osobowych, jeżeli przepisy odrębne przewidują lub dopuszczają przetwarzanie 

danych tej osoby przez podmiot uprawniony, bez jej wiedzy i zgody.] 

<3. Przekazując informację, podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, wskazują organowi ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej sposób, w jaki może być ona wykorzystana przez 

ten organ, w szczególności, czy może być ona wykorzystana w postępowaniu 

karnym.> 
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Art. 16. 

[1. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania 

sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej 

zwalczania.] 

<1. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celach wskazanych w 

art. 1 ust. 1 pkt 1.> 

2. Podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1: 

1)   jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, a cele przetwarzania i 

przekazania informacji nie są sprzeczne ze sobą; 

2)   w innych celach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu ścigania państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, który informacje przekazał. 

[3. W przypadkach niecierpiących zwłoki podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje 

przekazane przez organy ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu 

zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego.] 

Art. 17. 

<1.> Podmioty uprawnione przetwarzają informacje przekazane przez organ ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w sposób przez niego określony oraz na wniosek tego 

organu informują go o sposobie przetwarzania tych informacji. 

<2. Jeżeli przy przekazywaniu informacji organ ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej nie zastrzeże inaczej, informacje uzyskane przez podmiot uprawniony 

w ten sposób mogą zostać wykorzystane w postępowaniu karnym.> 

 

<Art. 17a. 

Szczegółowe zasady i warunki wymiany informacji z agencjami Unii Europejskiej przez 

podmioty uprawnione i punkt kontaktowy określają przepisy Unii Europejskiej.> 

 

[Art. 18. 

1. Przekazanie informacji otrzymanych od organu ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej państwu trzeciemu może nastąpić, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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1)   organ, który przekazał lub udostępnił informacje, wyraził na to zgodę; 

2)   jest to niezbędne w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw 

skarbowych oraz zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania; 

3)   organ państwa trzeciego, któremu informacja ma zostać przekazana, jest właściwy w 

sprawach wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz 

zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania; 

4)   państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony, o którym mowa w art. 47 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 

2018 r. poz. 138); 

5)   nie zagraża to rażącym naruszeniem praw człowieka. 

2. Przekazanie organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji 

otrzymanej od państwa trzeciego następuje po wyrażeniu zgody przez organ tego państwa, 

które przekazało informację. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli jest to niezbędne do zapobieżenia 

bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub porządku publicznego w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej stosującym przepisy dorobku Schengen lub w państwie 

trzecim, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia rażącym naruszeniem praw człowieka, 

podmioty uprawnione przekazują informacje bez uprzedniej zgody organu, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, jeżeli jej uzyskanie w odpowiednim terminie nie jest możliwe. O 

takim przypadku przekazania informacji podmioty uprawnione niezwłocznie informują 

organ właściwy do udzielenia zgody. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wymiany informacji z 

Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych - INTERPOL. 

5. Jeżeli państwo trzecie nie daje gwarancji ochrony, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wymiana 

informacji może nastąpić, jeżeli: 

1)   następuje w uzasadnionym interesie osoby, której dane dotyczą; 

2)   jest niezbędna ze względu na dobro publiczne; 

3)   spełnione zostaną warunki określone w art. 47 ust. 2 lub art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych.] 
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<Rozdział 3a 

Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych 

 

Art. 18a. 

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt 

kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, jeżeli: 

1) przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 

2) dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e ust. 1; 

3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło 

uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który 

dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po 

należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy; 

4) Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b ust. 1, uznała, że 

państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, 

lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych; 

5) w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b ust. 1: 

a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c – w 

przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4, 

b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d – 

w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a. 

2. Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy 

takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie 

jest: 
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1) niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla 

bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie trzecim lub 

2) ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

3. W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej 

odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez 

zbędnej zwłoki. 

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych 

osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub 

punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone 

w art. 5 pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze 

przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt 

kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu 

całokształtu sprawy, w tym: 

1) wagi czynu zabronionego; 

2) celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane; 

3) stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane. 

 

Art. 18b. 

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, terytorium lub 

przynajmniej jednego sektora w tym państwie trzecim, lub danej organizacji 

międzynarodowej – o ile Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż państwo 

trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub 

dana organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych 

osobowych. 

2. Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, 

terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub 



- 193 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych – nie wpływa na przekazywanie danych osobowych do danego 

państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym 

państwie trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 18c i art. 

18d. 

Art. 18c. 

1. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, 

dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, jeżeli przepisy prawa przewidują odpowiednie zabezpieczenia 

ochrony danych osobowych. 

2. W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe 

mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

jeżeli administrator danych stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności 

związanych z przekazaniem danych osobowych, że to państwo trzecie lub 

organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia 

ochrony danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych danych, celu, w 

którym dane zostały przekazane, lub sposobu ich wykorzystania, tak aby nie zostały 

one użyte do wydania orzeczenia lub wykonania kary śmierci, lub innego rodzaju 

okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania. 

3. Administrator danych dokumentuje fakt przekazania danych osobowych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz bez zbędnej zwłoki informuje Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie. 

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 

pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 5, fakt przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zostały 

przez administratora danych uznane, na podstawie ust. 2, za zapewniające 

odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych. 

5. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 

5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego 

żądanie, dokumentację obejmującą: 

1) datę i godzinę przekazania; 

2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 
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4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane. 

6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podmiotami 

uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu prawidłowej realizacji obowiązku 

zawartego w ust. 2. 

Art. 18d. 

1. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, 

oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c ust. 1 i 2, dane 

osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest 

niezbędne: 

1) w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby; 

2) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli 

przepisy odrębne tak stanowią; 

3) dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa 

publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego; 

4) w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 

5) w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

w związku z celami określonymi w art. 1 ust. 1 pkt 1. 

2. Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt 

kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, stwierdziły, że 

podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne 

wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4 i 5. 

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 

pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych 

osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 

5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego 

żądanie, dokumentację obejmującą: 

1) datę i godzinę przekazania; 

2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 
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4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane. 

 

Art. 18e. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych 

dotyczących współpracy policyjnej zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w 

indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać przekazane bezpośrednio 

odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione 

zostały łącznie następujące warunki: 

1) przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie określonego zadania podmiotu 

uprawnionego do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 

2) podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej osoby, której 

dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za 

przedmiotowym przekazaniem; 

3) podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi ścigania państwa trzeciego do 

celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w 

szczególności z uwagi na niemożność zachowania odpowiedniego terminu; 

4) organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki, 

chyba że byłoby to nieskuteczne lub niewłaściwe; 

5) podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym celu, w którym dane 

osobowe mają być wyłącznie przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie 

przetwarzanie jest niezbędne. 

2. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 

pkt 1, dokumentują fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz 

niezwłocznie informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie. 

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 

5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego 

żądanie, dokumentację obejmującą: 

1) datę i godzinę przekazania; 

2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 

4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane. 
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Art. 18f. 

Do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12, z wyłączeniem 

ust. 1a, art. 13, art. 14, art. 16 i art. 17.> 

 

[Art. 19. 

1. Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, 

aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający organowi ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej dokonanie oceny tych danych w tym zakresie. 

2. Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od organu ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej bez wniosku, w przypadkach, o których mowa w art. 16 

ust. 3, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do 

realizacji celu, w którym dane zostały przekazane. 

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, niekompletne, 

nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem przepisów 

ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym organ ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, 

przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 

ust. 1, dane te usunąć lub zablokować.] 

 

<Art. 19. 

1. Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z podmiotami, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 pkt 1, po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, aktualności i 

kompletności oraz w sposób umożliwiający podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 

1 pkt 1, dokonanie oceny tych danych w tym zakresie. 

2. Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od podmiotów, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 pkt 1, bez wniosku, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w 

zakresie ich przydatności do realizacji celu, w którym dane zostały przekazane. 

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, 

niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane 

z naruszeniem przepisów ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, 

poinformować o tym podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz 
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sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, przekazując dane właściwe, albo, w 

zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1, dane te usunąć.> 

 

Art. 20. 

[1. Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji 

celu, w jakim te dane zostały uzyskane lub przez okres niezbędny do wykrywania i 

ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania 

danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony. 

2. Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i usuwają 

dane zbędne albo dokonują ich anonimizacji.] 

<1. Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z podmiotami, o których mowa w art. 1 

ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji 

celu, w jakim te dane zostały uzyskane, lub przez okres niezbędny do wykrywania i 

ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania 

danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony. 

2. Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i 

usuwają dane zbędne albo dokonują ich pseudonimizacji.> 

[3. Podmioty uprawnione blokują dane osobowe, o których mowa w ust. 1, jeżeli przemawia 

za tym uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą. Zablokowane dane osobowe mogą 

być przetwarzane tylko w celu, który uniemożliwił ich usunięcie. 

4. Jeżeli osoba, której przetwarzane dane dotyczą, kwestionuje poprawność swoich danych 

osobowych, a nie można o tym rozstrzygnąć, podmiot uprawniony w odniesieniu do tego 

elementu może wstawić odnośnik.] 

<5. Dane osobowe, wymieniane z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz 

podmiotami uprawnionymi, punkt kontaktowy przechowuje i przetwarza przez 

okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 pkt 5.> 

 

Art. 21. 

[1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy wymianie danych 

osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest ich 
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usunięcie, zablokowanie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał 

i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.] 

<1. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych 

osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest 

ich usunięcie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał 

i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany, są 

niezbędne w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych 

prowadzonych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw 

skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania. 

 

[Art. 22. 

Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy wymianie danych 

osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z 

prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i 

przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.] 

 

<Art. 22. 

 Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych 

określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z prawa 

krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i 

przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.> 

 

Art. 23. 

[1. Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe organowi ścigania 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo otrzymały takie dane od tego organu, 

odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub otrzymania w 

celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz zapewnienia 

ich bezpieczeństwa.] 

<1. Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe podmiotowi, 

o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, albo otrzymały takie dane od tego podmiotu, 

odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub 



- 199 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności 

oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.> 

2. Odnotowanie lub dokumentowanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych 

przez dany podmiot uprawniony. 

3. Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania, 

udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego. 

 

[Art. 24. 

1. Dane osobowe uzyskane od organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 

wyniku wymiany mogą być przetwarzane bez zgody tego organu: 

1)   w celach historycznych, statystycznych lub innych naukowych, pod warunkiem ich 

anonimizacji; 

2)   za zgodą osoby, której te dane osobowe dotyczą, uzyskanej zgodnie z przepisami prawa 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego organ dane te przekazał lub 

udostępnił. 

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku wymiany z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej mogą być przetwarzane przez inne podmioty, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1)   organ, który przekazał dane osobowe, wyraził zgodę na takie przetwarzanie; 

2)   przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

oraz odbywa się w uzasadnionym interesie tej osoby; 

3)   przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykrywania i ścigania sprawców 

przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania 

lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego albo w realizacji innych ustawowych zadań podmiotów 

uprawnionych. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony określa cel wykorzystania 

danych osobowych. 

Art. 25. 

Wymiana informacji podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.] 
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[Art. 26. 

1. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje się przepisy art. 12, art. 14-19, art. 

26 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 34-39 i art. 49-54a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wydane na podstawie art. 

39a tej ustawy. 

2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 

30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej 

danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

<Art. 26. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479) 

 

Art. 2. 

1. Ustawę stosuje się do: 

1)   sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej "sprzętem"; 

2)   zużytego sprzętu. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do następującego sprzętu: 

1)   niezbędnego dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw 

członkowskich, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych, przeznaczonych 

wyłącznie do celów wojskowych; 

2)   specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego 

urządzenia; 

3)   żarówek żarnikowych; 

4)   przeznaczonego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną; 
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5)   wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych; 

6)   wielkogabarytowych stałych instalacji, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie 

zaprojektowane i zainstalowane jako część tych instalacji, rozumianych jako 

wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, 

innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warunki: 

a)  są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel, 

b)  są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w 

określonej wcześniej i stałej lokalizacji, 

c)  mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem; 

7)   środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homologacji 

elektrycznych pojazdów dwukołowych; 

8)   maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, rozumianych jako maszyny z 

pokładowym źródłem zasilania, których funkcjonowanie wymaga poruszania się albo 

ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi 

miejscami pracy, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego; 

9)   przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju, udostępnianego wyłącznie w 

ramach transakcji B2B; 

10)  wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia 

wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650), w przypadku gdy mogą 

być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także do aktywnych 

wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy[.] <;> 

<11) informatycznych nośników danych wykorzystywanych do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …).> 

3. Przepisów art. 18, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 i art. 23 nie stosuje się do wprowadzającego 

sprzęt, który wprowadza do obrotu: 

1)   małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, 

o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg, 

2)   wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 

cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg 
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-   który skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 76 ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 

oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669)  

 

<Art. 191a. 

§ 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji zadań 

określonych w art. 2, których administratorami są powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury zgodnie z art. 13 § 6, wykonują w zakresie działalności 

prokuratury: 

1) rejonowej – prokurator okręgowy; 

2) okręgowej – prokurator regionalny; 

3) regionalnej i Prokuratury Krajowej – Prokurator Krajowy. 

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, właściwe organy: 

1) rozpatrują skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z prawem; 

2) podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród nadzorowanych 

administratorów danych i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. ...); 

3) współpracują wzajemnie oraz z organami sprawującymi nadzór nad 

przetwarzaniem danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez 

sądy i trybunały z organami nadzorczymi w rozumieniu art. 51 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jak też współpracują między sobą, w tym dzielą się 

informacjami, oraz świadczą z tymi organami i między sobą wzajemną pomoc w celu 

zapewnienia spójnego stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
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ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości. 

§ 3. Organy, o których mowa w § 1, są uprawnione do: 

1) nakazywania administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu albo ich 

przedstawicielom dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań 

tego organu; 

2) zawiadamiania administratora danych lub podmiotu przetwarzającego o 

podejrzeniu naruszenia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości; 

3) uzyskiwania od administratora danych i podmiotu przetwarzającego dostępu do 

wszelkich danych osobowych oraz informacji niezbędnych organowi nadzorczemu 

do realizacji jego zadań; 

4) uzyskiwania dostępu do pomieszczeń administratora danych i podmiotu 

przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych; 

5) wydawania ostrzeżeń administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu 

dotyczących możliwości naruszenia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości; 

6) udzielania upomnień administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu 

w przypadku naruszenia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości; 

7) wzywania administratora danych lub podmiotu przetwarzającego do dostosowania 

operacji przetwarzania danych do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości. 

§ 4. Do przyjmowania i rozpatrywania skarg, o których mowa w § 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu VI. 
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U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 

wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410 i 1000) 

 

[Art. 9. 

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy o ochronie 

danych osobowych .] 

< Art. 9. 

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

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

2018 r. poz. 508, z późn. zm.) 

Art. 35. 

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP". 

2. Administratorem danych zawartych w CRDP jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. CRDP służy do: 

1)   gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających z: 

a)  deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 

b)  decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi 

z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c)  tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

ca)   wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, a także 

danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji 

podatkowej, 

d)  innych dokumentów przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych; 

2)   przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 



- 205 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor 

izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-

skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 

3 pkt 1. 

<5. Do danych zgromadzonych oraz przetwarzanych w CRDP w związku z realizacją 

zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem 

czynów zabronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …).> 

 

<Art. 47a. 

Organy KAS w celu realizacji ustawowych zadań są uprawnione do wymiany 

informacji, w tym danych osobowych, z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 

innymi organizacjami międzynarodowymi na zasadach i warunkach określonych w 

przepisach odrębnych, prawie Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych.> 

 

<Art. 52a. 

1. Przetwarzanie danych osobowych przez organy KAS w celu, o którym mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa 

się na zasadach określonych w tej ustawie. 

2. Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, 

nie gromadzi się, w przypadku gdy nie mają one przydatności wykrywczej lub 

dowodowej. 

Art. 52b. 

1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez KAS na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) mogą być przetwarzane przez organy KAS również 

dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 
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danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości. 

2. Dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą być przetwarzane przez organy 

KAS również dla innych celów. 

Art. 52c. 

Organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane 

dotyczą.> 

<Art. 126a. 

 Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej ustawy przez właściwe 

organy KAS w celu realizowania zadań oraz wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 113 ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości, prawie Unii Europejskiej oraz postanowieniach umów 

międzynarodowych.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072)  

 

<Art. 35a. 

1. Trybunał jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 

prowadzonych przez niego postępowań. 

2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach prowadzonych przez 

Trybunał przepisów art. 15, art. 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne 

przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie 

stosuje się. 
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3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach prowadzonych 

przez Trybunał wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 

2016/679, następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

oraz w widocznym miejscu w budynku Trybunału. 

 

Art. 35b. 

1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał w ramach 

prowadzonych przez niego postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

2. Do nadzoru, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz działu I 

rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (Dz. U. poz. 648 oraz z 2018 r. poz. 723, 1499 i 2193)  

 

<Art. 6a. 

Do udostępniania informacji otrzymanych na podstawie ustawy oraz umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia 

Europejska, a także porozumień zawartych na podstawie tych umów, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 

…) w zakresie, w jakim jest to niezgodne z postanowieniami tych umów lub porozumień 

lub przepisami ustawy.> 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)  

  

<Art. 341a. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 
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w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest minister 

właściwy do spraw gospodarki wodnej lub organ wykonujący kontrolę.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z 

późn. zm.)  

[Art. 8. 

Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) oraz ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Sąd Najwyższy 

niezwłocznie publikuje wydane przez siebie orzeczenie, a po sporządzeniu jego uzasadnienia - 

również uzasadnienie orzeczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Sądu Najwyższego.] 

<Art. 8. 

Sąd Najwyższy niezwłocznie publikuje wydane przez siebie orzeczenie, a po 

sporządzeniu jego uzasadnienia – również uzasadnienie orzeczenia, w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego.> 

 

<Art. 9a. 

§ 1. Sąd Najwyższy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w 

postępowaniach sądowych. 

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepisów art. 

15, art. 16 – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb 

sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się. 

§ 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, 

następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
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2016/679 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w 

widocznym miejscu w budynku Sądu Najwyższego.> 

 

<Art. 97a. 

§ 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych 

wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

§ 2. Do nadzoru, o którym mowa w § 1, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz działu I 

rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

138, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Do zadań SOP należy: 

1)   ochrona: 

a)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady 

Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

b)  byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 

r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1992), 

c)  osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, 

przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, 

wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  innych osób ze względu na dobro państwa, 

e)  obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych oraz wskazanych w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

innych obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, zwanych dalej 

"siedzibami członków Rady Ministrów", z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi 

Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, 
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f)  placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych w decyzji, o której mowa 

w art. 4 ust. 8; 

2)   rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 

przestępstwom przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu 

powszechnemu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

przestępstwom przeciwko wolności, przestępstwom przeciwko czci i nietykalności 

cielesnej, przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej 

napaści skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, oraz przeciwko 

bezpieczeństwu obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. e, z wyłączeniem dotyczących tych 

obiektów przestępstw przeciwko ochronie informacji; 

3)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP, 

zwanych dalej "funkcjonariuszami", i pracowników SOP przestępstw określonych w art. 

228, art. 229, art. 231, art. 265 i art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w 

związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także, w zakresie wynikającym z 

art. 11j ust. 1 pkt 1-3 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.), funkcjonariuszy i pracowników <SOP,> Policji i Straży Granicznej lub 

strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

4)   
(3)

 (uchylony). 

Art. 6. 

1. Organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz państwowe i inne jednostki 

organizacyjne zapewniają SOP niezbędne warunki do wykonywania zadań określonych w 

niniejszej ustawie. 

2. Osoby, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a, b i d, przyjmujące delegacje określone w art. 3 

pkt 1 lit. c oraz podmioty zarządzające lub administrujące obiektami wymienionymi w art. 

3 pkt 1 lit. e i f niezwłocznie: 

[1)   przekazują SOP wszelkie informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 

ochranianych osób lub obiektów;] 

<1) przekazują SOP wszelkie informacje, w tym dane osobowe, mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo ochranianych osób lub obiektów;> 

2)   stosują się do zaleceń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianym osobom 

i obiektom, wydawanych przez SOP. 
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3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, udostępniają środki techniczne rejestrujące obraz, 

jeżeli takie istnieją, zapewniają dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i technicznej 

obiektu, jeżeli taka istnieje, a także umożliwiają wykorzystanie środków technicznych, w 

tym rejestrujących obraz, będących własnością SOP. 

4. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e, środki techniki ochronnej 

są zapewniane przez SOP. 

Art. 51. 

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

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. [Przepis nie narusza uprawnień wynikających z 

art. 321 Kodeksu postępowania karnego.] 

 

Art. 56. 

1. SOP, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 42-54, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. SOP może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji 

zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, także bez 

ich wiedzy i zgody: 

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

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

3)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. 

poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205); 

4)   osobach poszukiwanych; 

5)   innych osobach, o ile służy to realizacji zadań, o których mowa w art. 3. 

3. SOP w celu realizacji zadań ustawowych może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

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

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych - Interpol i Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Ścigania (Europol). 

4. SOP może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - Interpol na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 16 
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września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1199, z 2016 r. poz. 

1948 oraz z 2018 r. poz. 106), w prawie Unii Europejskiej i w postanowieniach umów 

międzynarodowych, z wyłączeniem informacji uzyskanych od Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 

5. SOP może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji 

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

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

wiedzy i zgody tych osób, a także udostępniać i przekazywać te informacje uprawnionym 

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

6. Informacje, o których mowa w ust. 1-5, dotyczą osób, o których mowa w ust. 2 i 5, i mogą 

obejmować: 

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

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), z tym że dane dotyczące kodu 

genetycznego obejmują informacje wyłącznie o niekodującej części DNA;] 

<1) dane osobowe, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …);> 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

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

majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

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

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej, o ile nie służy to realizacji 

zadań, o których mowa w art. 3. 



- 213 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

8. [Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 1, z wyjątkiem danych 

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

danych osobowych, SOP może przetwarzać:] 

 <Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 1, z wyjątkiem danych 

osobowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1, SOP może przetwarzać:> 

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

udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych 

SOP; 

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

zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru 

identyfikacyjnego albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, 

ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określonej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej albo w taki sposób, iż przyporządkowanie takie 

wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

[9. Dane osobowe zebrane w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3, przechowuje się 

przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań SOP. Komendant SOP dokonuje 

weryfikacji tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której zostały one 

wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 5 lat od dnia uzyskania lub 

pobrania informacji usuwa dane, które są zbędne.] 

10. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych określonej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej albo w taki sposób, iż przyporządkowanie 

takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

[11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 9, usuwa się, jeżeli Komendant SOP powziął 

wiarygodną informację, że: 

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

nie ma danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 

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

mają znamion czynu zabronionego; 

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

4)   przestały one mieć znaczenie dla realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1-3.] 

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

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 



- 214 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

związkową, dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane genetyczne i 

dane biometryczne osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, które nie zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i 

protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego 

orzeczenia. 

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

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

mowa w ust. 2 i 3, w zbiorach danych, wzory dokumentów obowiązujących przy 

przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w 

prowadzonych postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed 

nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów 

informacji, a także konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy 

innych państw w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji. 

 

Art. 59. 

1. [W celu zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art. 42 ust. 1, SOP może 

uzyskiwać dane:] 

 <W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, SOP może 

uzyskiwać dane:> 

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

telekomunikacyjne, 

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

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

siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 

organizacyjną tego użytkownika, 

4)   w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 

użytkownikowi 

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

2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 

57 ust. 2-7. 

3. Kontroli, o której mowa w art. 58 ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie ust. 

1. 
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[Art. 60. 

1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez SOP z 

przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie danych osobowych sprawuje administrator 

bezpieczeństwa informacji. 

2. W ramach nadzoru administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rzetelną, obiektywną 

i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania przez SOP danych osobowych, a w 

szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania. 

3. Administrator bezpieczeństwa informacji ma prawo w szczególności do: 

1)   wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą; 

2)   swobodnego wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej komórki organizacyjnej 

SOP; 

3)   żądania pisemnych wyjaśnień. 

4. Kierownik komórki organizacyjnej SOP, któremu administrator bezpieczeństwa informacji 

wydał pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień, informuje Komendanta SOP 

w terminie 7 dni od dnia wydania polecenia o jego wykonaniu albo przyczynie jego 

niewykonania. 

5. W przypadku naruszenia przepisów niniejszej ustawy oraz przepisów o ochronie danych 

osobowych administrator bezpieczeństwa informacji podejmuje działania zmierzające do 

wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

6. Administrator bezpieczeństwa informacji przedstawia corocznie, do dnia 31 marca, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych, za pośrednictwem Komendanta SOP, sprawozdanie za poprzedni rok 

kalendarzowy, w którym omawia stan ochrony danych osobowych w SOP oraz wszystkie 

przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.] 

 

[Art. 61. 

Komendant SOP wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w art. 

36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, spośród funkcjonariuszy 

lub pracowników SOP.] 

<Art. 61. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez SOP jest Komendant SOP.> 
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<Art. 70a. 

1. SOP jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w 

SOP, przenoszenia do służby w SOP oraz w zakresie wynikającym z przebiegu 

stosunku służbowego funkcjonariuszy SOP, także po jego ustaniu, w tym ma prawo 

przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/679”, z 

wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych 

daktyloskopijnych. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie 

przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich 

przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne 

upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych po pisemnym 

zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych 

danych w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729 i 1669) 

 

Art. 3. 

1. W zakresie swoich zadań Straż Marszałkowska wykonuje czynności administracyjno-

porządkowe, reprezentacyjne oraz podejmuje działania profilaktyczne. 

2. Straż Marszałkowska w zakresie działań, o których mowa w ust. 1: 

1)   zapobiega popełnianiu przestępstw przeciwko ochranianym osobom i obiektom; 
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2)   ujawnia osoby i zdarzenia oraz rozpoznaje miejsca i zjawiska mogące mieć związek z 

zagrożeniem osób ochranianych oraz bezpieczeństwa obiektów i urządzeń objętych 

ochroną. 

3. Straż Marszałkowska prowadzi działania, o których mowa w ust. 1, poprzez: 

1)   gromadzenie i przetwarzanie informacji mogących wpłynąć na realizację zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 1; 

2)   planowanie i systematyczne sprawdzanie obiektów objętych ochroną w celu zapewnienia 

bezpiecznej realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1; 

3)   korzystanie z informacji i danych, przechowywanych w zbiorach ewidencji kryminalnej i 

zbiorach archiwalnych, dla wyeliminowania potencjalnego zagrożenia dla ochranianych 

osób i obiektów. 

4. Zadania Straży Marszałkowskiej są wykonywane przez funkcjonariuszy Straży 

Marszałkowskiej. 

5. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi administracyjnej i materialno-technicznej 

Straży Marszałkowskiej można powierzyć osobom niebędącym funkcjonariuszami Straży 

Marszałkowskiej. 

<6. Do pracowników Straży Marszałkowskiej, o których mowa w ust 5, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1, 2, 4, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24, art. 27–

29, art. 30 ust. 1a–3 oraz  art. 48 ust 1a pkt 3 oraz ust. 1 b i 1 c ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915). 

7. Uprawnienia kierowników urzędów przewidziane w art. 48 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b i 

1c ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w 

odniesieniu do pracowników Straży Marszałkowskiej, o których mowa w ust 5, 

wykonuje Komendant Straży Marszałkowskiej. 

8. Regulamin wynagradzania pracowników Straży Marszałkowskiej, o których mowa w 

ust 5, zatwierdza Marszałek Sejmu.> 

 

Art. 4. 

1. Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz instytucje 

państwowe są obowiązane, w zakresie swojego działania, do współpracy ze Strażą 

Marszałkowską, a w szczególności do udzielania pomocy w realizacji jej zadań. 

2. W zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Straż Marszałkowska może: 
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1)   korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbę Wywiadu Wojskowego, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, 

Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową; 

2)   gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, mogące wpłynąć na realizację 

jej zadań. 

<2a. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest 

Komendant Straży Marszałkowskiej.> 

3. Straż Marszałkowska może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której 

one dotyczą, jeżeli służy to realizacji zadań, o których mowa w art. 2. 

[4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przechowuje się przez okres niezbędny do 

wykonywania zadań przez Straż Marszałkowską, a weryfikacji tych danych dokonuje się 

co 5 lat od dnia ich uzyskania.] 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 

przekazywania Straży Marszałkowskiej informacji uzyskanych przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2, z uwzględnieniem: 

1)   sytuacji, w których informacje są przekazywane; 

2)   przypadków nieprzekazania informacji lub ograniczenia ich zakresu; 

3)   sposobu dokumentowania tych informacji. 

 

<Art. 19a. 

1. Straż Marszałkowska jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych 

osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do 

służby w Straży Marszałkowskiej, przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej 

oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego funkcjonariuszy 

Straży Marszałkowskiej, także po jego ustaniu, w tym ma prawo przetwarzać dane 

osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/679”, z wyłączeniem danych 

dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych. 
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2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie 

przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich 

przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej lub pracowników 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po 

pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej lub pracowników 

do zachowania przetwarzanych danych w poufności.> 

 

Art. 42. 

<1.> Osobę przyjmowaną do służby w Straży Marszałkowskiej i posiadającą stopień 

wojskowy, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, 

Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej mianuje się na odpowiedni stopień Straży 

Marszałkowskiej. 

<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni w 

formacjach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie adekwatności 

tych stopni w służbach, o których mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do żołnierzy 

zawodowych.> 

Art. 67. 

1. Uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej składa się z uposażenia zasadniczego 

oraz dodatków o charakterze stałym. 

2. Uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obejmuje: 

1)   uposażenie według stopnia Straży Marszałkowskiej; 

2)   uposażenie według stanowiska służbowego z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z 

tytułu wysługi lat. 

3. Dodatkami o charakterze stałym są: 

1)   dodatek specjalny; 

2)   dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby. 

4. Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej otrzymuje dodatek specjalny, którego wysokość 

wynosi do 50% uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1%, i jest uzależniona od: 
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1)   stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez 

funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej; 

2)   efektów pracy funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej; 

3)   opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości dodatku specjalnego. 

5. Wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, który uzyskał 

opinię służbową zawierającą ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, nie może być 

niższa niż 5% uposażenia zasadniczego. 

6. Wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia 

służby nie może przekroczyć 20% uposażenia zasadniczego. 

7. Szef Kancelarii Sejmu ustala wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza na wniosek 

Komendanta Straży Marszałkowskiej. 

8. Szef Kancelarii Sejmu ustala wysokość dodatku specjalnego Komendantowi Straży 

Marszałkowskiej i jego zastępcom. 

9. Szef Kancelarii Sejmu ustala wysokość dodatku specjalnego na okres 6 miesięcy w 

terminach: 

1)   od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku; 

2)   od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku. 

10. Ustalenie wysokości dodatku specjalnego następuje w drodze decyzji. Wydanie decyzji 

nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość dodatku specjalnego nie ulega zmianie. 

11. Szef Kancelarii Sejmu w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku: 

1)   popełnienia przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej przewinienia dyscyplinarnego 

oraz naruszenia zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, 

2)   niewywiązywania się przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej z realizacji zadań 

służbowych, 

3)   znacznego obniżenia efektywności pracy funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej 

- obniża wysokość dodatku specjalnego przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który 

został ustalony. 

12. Szef Kancelarii Sejmu w przypadku przedstawienia funkcjonariuszowi Straży 

Marszałkowskiej w toku postępowania przygotowawczego zarzutu popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego obniża wysokość dodatku specjalnego przed 

upływem sześciomiesięcznego okresu. 

13. Szef Kancelarii Sejmu może ustalić wyższą wysokość dodatku specjalnego przed 

upływem sześciomiesięcznego okresu, na który został ustalony, jeżeli jest to uzasadnione 
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charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez 

funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej czynności wykraczających poza zakres jego 

obowiązków służbowych. 

14. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj oraz wysokość dodatku 

uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby, 

uwzględniając przesłanki przyznania dodatku oraz okoliczności uzasadniające jego 

podwyższanie, obniżanie i cofanie. 

15. Funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej przysługują także należności pieniężne: 

1)   zasiłek na zagospodarowanie w związku z [powołaniem]  <mianowaniem> do służby 

stałej; 

2)   nagrody roczne i zapomogi; 

3)   nagrody uznaniowe; 

4)   nagrody jubileuszowe; 

5)   należności za podróże służbowe; 

6)   należności w związku ze zwolnieniem ze służby; 

7)   należności pośmiertne. 

16. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze 

rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych: 

1)   stanowisk służbowych z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat, 

kierując się rangą stanowiska, zakresem wykonywanych zadań służbowych, ponoszoną 

odpowiedzialnością i wymaganymi kwalifikacjami; 

2)   stopni Straży Marszałkowskiej. 

17. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze 

rozporządzenia, terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz 

przypadki odstąpienia od tych terminów, uwzględniając specyfikę i warunki pełnionej 

służby. 

Art. 68. 

1. Do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość uposażenia według stanowiska 

służbowego Straży Marszałkowskiej, zalicza się służbę w Straży Marszałkowskiej, czynną 

służbę wojskową oraz służbę w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie 

Więziennej, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
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Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również inne okresy służby lub pracy 

wykonywanej przed [powołaniem] <mianowaniem> funkcjonariusza Straży 

Marszałkowskiej do służby, zaliczane na podstawie przepisów prawa pracy. 

3. Funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który ukończył studia w szkole wyższej, 

zalicza się do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, również okres tych studiów, nie dłuższy 

jednak od programowego czasu trwania studiów. 

 

Art. 73. 

1. Funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej w związku z [powołaniem] <mianowaniem> 

do służby stałej przysługuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie. 

2. Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia 

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. 

3. Zasiłek na zagospodarowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi, który podjął służbę w 

Straży Marszałkowskiej po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej albo innej służby, 

w czasie pełnienia której otrzymał taki zasiłek. 

 

Art. 86. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 85. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)   100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w [art. 83] <art. 85>, za okres do: 

a)  6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 1 i art. 

183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b)  8 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 2 i 

art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c)  3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 
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2)   60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 85, za okres urlopu rodzicielskiego 

przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej - kobiety, która we 

wniosku złożonym nie później niż 21 dni po porodzie wystąpi o udzielenie jej 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

wynosi 80% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 85, za cały okres 

odpowiadający okresowi tych urlopów. 

4. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej 

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego 

zgodnie z ust. 1-3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego określonego w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650), kwotę uposażenia funkcjonariusza Straży 

Marszałkowskiej pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, który 

we wniosku złożonym nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i 

wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 

z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu bezpośrednio po 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

6. Funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który z uwagi na wniosek złożony w trybie 

ust. 3 albo 5 otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji 

z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje 

jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 3, do 

wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

Art. 126. 

1. Czynności dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym powinny być zakończone w 

terminie miesiąca od dnia wszczęcia tego postępowania. Komendant Straży 

Marszałkowskiej może, w drodze postanowienia, przedłużyć termin prowadzenia 

czynności dowodowych do 2 miesięcy. 
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2. Szef Kancelarii Sejmu może przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych na 

czas oznaczony powyżej 2 miesięcy. 

3. Szef Kancelarii Sejmu może, w drodze postanowienia, zawiesić postępowanie 

dyscyplinarne z powodu zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej 

prowadzenie postępowania. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte z 

inicjatywy pokrzywdzonego, zażalenie na to postanowienie może również złożyć 

pokrzywdzony. 

4. Szef Kancelarii Sejmu wydaje postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 

dyscyplinarnego po ustaniu przeszkody, o której mowa w [ust. 1] <ust. 3>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

 

Art. 96. 

1. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie przewidzianym 

ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych 

objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o 

ochronie informacji niejawnych. 

2. W celu realizacji zadań ustawowych Generalny Inspektor może: 

1)   zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe oraz 

przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i 

zgody osoby, której dane dotyczą; 

2)   tworzyć zbiory danych osobowych; 

3)   przetwarzać informacje, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5, objęte tajemnicą 

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

telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650). 

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

danych osobowych, mogą być zbierane i wykorzystywane oraz przetwarzane przez 

Generalnego Inspektora wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na 

zakres wykonywanych zadań lub czynności.] 
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<3. Dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …), mogą być zbierane i wykorzystywane oraz 

przetwarzane przez Generalnego Inspektora wyłącznie w przypadku, gdy jest to 

niezbędne ze względu na zakres wykonywanych zadań lub czynności.> 

 

Art. 97. 

[1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez 

Generalnego Inspektora z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie danych 

osobowych sprawuje w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

pełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania danych osobowych przez Generalnego 

Inspektora, zwany dalej "pełnomocnikiem". 

2. Pełnomocnikowi przysługują uprawnienia i obowiązki administratora bezpieczeństwa 

informacji, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

3. Pełnomocnika powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek 

Generalnego Inspektora. 

4. W ramach nadzoru pełnomocnik prowadzi rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę 

prawidłowości przetwarzania przez Generalnego Inspektora danych osobowych, a w 

szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania. 

5. Pełnomocnik ma prawo do: 

1)   wglądu do wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą; 

2)   swobodnego wstępu do pomieszczeń komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 

2; 

3)   żądania pisemnych wyjaśnień.] 

[6. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, któremu pełnomocnik 

wydał pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień, informuje Generalnego 

Inspektora, w terminie 7 dni od dnia wydania tego polecenia, o jego wykonaniu albo 

przyczynie jego niewykonania. 

7. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub przepisów o ochronie danych osobowych 

pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego 

naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz Generalnego Inspektora.] 
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<6. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, któremu 

inspektor ochrony danych wydał pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych 

uchybień, informuje Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni od dnia wydania tego 

polecenia, o jego wykonaniu lub przyczynie jego niewykonania. 

7. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub przepisów o ochronie danych 

osobowych inspektor ochrony danych podejmuje działania zmierzające do 

wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie 

Generalnego Inspektora oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

[8. Pełnomocnik przedstawia corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych, za pośrednictwem Generalnego Inspektora, sprawozdanie za 

poprzedni rok kalendarzowy, w którym przedstawia stan ochrony danych osobowych 

przetwarzanych przez Generalnego Inspektora oraz przypadki naruszenia przepisów w 

tym zakresie.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 

(Dz. U. poz. 894 

Art. 9. 

1. Przewoźnik lotniczy, podczas dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletu na przewóz 

lotniczy informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, każdego 

pasażera o przetwarzaniu jego danych PNR i przekazywaniu ich do JIP, w celu 

określonym w art. 1 ust. 1, oraz o przysługującym mu prawie do ochrony jego danych 

osobowych przekazanych do JIP. 

2. Informacja o przysługującym pasażerowi prawie do ochrony jego danych osobowych 

przekazanych do JIP zawiera: 

1)   określenie celu, zakresu, sposobu i okresu przetwarzania tych danych przez JIP; 

2)   adres, numer telefonu i adres e-mail Komendanta Głównego Straży Granicznej jako 

administratora danych PNR; 

3)   pouczenie o prawie do dostępu do jego danych osobowych, żądania ich uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zgromadzone z naruszeniem prawa, a także o prawie do 
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odszkodowania oraz dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, w przypadku 

naruszenia zasad przetwarzania jego danych osobowych przez JIP; 

4)   pouczenie o prawie do kontaktu z Inspektorem do spraw ochrony danych o pasażerach, 

zwanym dalej "Inspektorem", oraz jego adres, numer telefonu i adres e-mail; 

[5)   pouczenie o prawie do złożenia wniosku o udzielenie informacji o przysługujących mu 

prawach lub złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie przetwarzania danych osobowych pasażera w związku z przetwarzaniem danych 

PNR.] 

<5) pouczenie o prawie do złożenia wniosku o udzielenie informacji o przysługujących 

mu prawach lub złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie przetwarzania danych osobowych pasażera w związku z przetwarzaniem 

danych PNR.> 

Art. 36. 

Właściwymi organami są: 

1)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 

2)   Komendant Główny Policji; 

3)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

4)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

<4a) Komendant Służby Ochrony Państwa;> 

5)   Prokurator Krajowy; 

6)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

7)   Szef Agencji Wywiadu; 

8)   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

9)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

10)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

11)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego. 

 

Art. 53. 

1. JIP może przekazać dane PNR lub wyniki ich przetwarzania państwu trzeciemu, na jego 

wniosek, w przypadku gdy: 

1)   ich przekazanie jest konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1; 
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2)   organ państwa trzeciego, któremu mają one zostać przekazane, jest właściwy w sprawach 

wykrywania i zwalczania przestępstw oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców, w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 1; 

[3)   państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych 

określony w odrębnych przepisach;] 

<3) państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych 

określony w art. 18b–18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, 

agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2018 

r. poz. 484)> 

4)   JIP PCz, od której je otrzymano, wyraziła na to zgodę; 

5)   państwo trzecie zapewni, że przekaże je innemu państwu trzeciemu wyłącznie, gdy jest to 

konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, i po uzyskaniu uprzedniej 

zgody JIP. 

[2. Jeżeli państwo trzecie nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych 

danych, przekazanie mu danych PNR lub wyników ich przetwarzania może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

1)   jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny; 

2)   zostaną spełnione warunki określone w art. 47 ust. 2 lub art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138 i 723).] 

3. Przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu odbywa się 

za pośrednictwem bezpiecznych kanałów wymiany informacji, w tym systemów 

teleinformatycznych, jak również za pośrednictwem oficerów łącznikowych. 

4. Do przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu stosuje 

się, odpowiednio, przepisy art. 41 i art. 42. 

 

Uwaga: 

użyte w art. 59 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 4 i 5, w art. 61, w art. 62 oraz 

w art. 63 w ust. 1 i 2, w różnym przypadku wyrazy [Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych>. 
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Art. 59. 

1. Inspektor: 

1)   udziela, na wniosek osoby, której dane PNR są przetwarzane, informacji o ich 

przetwarzaniu; 

[2)   sprawuje nadzór nad zgodnością przetwarzania danych PNR przez JIP z przepisami 

niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;] 

<2) sprawuje nadzór nad zgodnością przetwarzania danych PNR przez JIP z przepisami 

niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. …);> 

3)   udziela informacji i wyjaśnień na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

2. Inspektor jest uprawniony do: 

1)   dostępu do danych PNR przetwarzanych przez JIP; 

2)   dostępu do KSI PNR oraz dokumentacji i ewidencji dotyczących przetwarzania danych 

PNR; 

3)   uzyskiwania informacji i wyjaśnień od JIP; 

4)   informowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o niezgodnym z 

prawem przetwarzaniu danych PNR przez JIP; 

5)   prowadzenia korespondencji z Inspektorami w JIP PCz oraz Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania danych PNR; 

6)   otrzymywania informacji o przekazaniu przez JIP danych PNR lub wyników ich 

przetwarzania państwu trzeciemu. 

Art. 61. 

1. Inspektor dokonuje analizy stwierdzonych naruszeń w zakresie przetwarzania danych PNR 

i może o nich zawiadomić Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

2. W przypadku gdy naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może 

spowodować poważne zagrożenie dla ochrony tych danych lub naruszać prywatność 

osoby, której te dane dotyczą, JIP za pośrednictwem Inspektora zawiadamia niezwłocznie 

osobę, której dane osobowe są przetwarzane, oraz Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych o tym zagrożeniu. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 62. 

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udziela informacji osobom, których 

dane PNR są przetwarzane, oraz monitoruje przetwarzanie danych PNR, w tym kontroluje 

ich przekazywanie. 

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na wniosek osoby, której dane PNR są 

przetwarzane, udziela informacji o jej prawach w zakresie przetwarzania jej danych PNR 

na podstawie niniejszej ustawy. 

3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w ramach monitorowania 

przetwarzania danych PNR: 

1)   rozpatruje skargi złożone przez osoby, których dane PNR są przetwarzane; 

[2)   sprawdza zgodność przetwarzania danych PNR z prawem, prowadzi postępowania i 

wykonuje inne czynności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi osoby, której dane PNR są 

przetwarzane.] 

<2) sprawdza zgodność przetwarzania danych PNR z prawem, prowadzi postępowania i 

wykonuje inne czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości, z własnej inicjatywy lub na podstawie zażalenia osoby, której dane 

PNR są przetwarzane.> 

4. JIP, na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, udostępnia mu 

dokumentację dotyczącą przetwarzania danych PNR oraz informacje z ewidencji 

dotyczących ich przetwarzania. 

Art. 63. 

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad tym, czy 

przetwarzanie danych PNR nie narusza praw osób, których te dane są przetwarzane. 

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego 

dostępu do KSI PNR w celu sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1. 

[3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

<3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.> 


