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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 9 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników 

urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 654) 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy 

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) 

 

 

[o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego 

ministra oraz niektórych innych ustaw] 

 

<o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych> 

 

<Art. 1a. 

Ustawa określa: 

1) zasady sprawowania szczególnych form nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych nad Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu oraz 

Państwową Strażą Pożarną, zwanego dalej „nadzorem”; 

2) zadania Inspektora Nadzoru Wewnętrznego; 

3) organizację i tryb działania Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej „Biurem”. 

 

Art. 1b. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad Policją, Strażą 

Graniczną, Biurem Ochrony Rządu oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie: 
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1) prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

2) prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, 

3) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania popełnianych przez funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach umyślnych, 

ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych, 

a także realizacji zadań w tym zakresie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji 

i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

4) weryfikowania kandydatów na określone stanowiska oraz osób zajmujących 

te stanowiska, 

5) prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną i Biuro Ochrony 

Rządu oraz Państwową Straż Pożarną wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków i 

pracowników w rozumieniu 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 i ...) w zakresie, 

w jakim nie narusza to kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

6) realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach, 

a także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza 

to kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

7) działania zgodnego z przepisami prawa oraz zasadami etyki funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności 

człowieka i obywatela, 

8) przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 

9) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Policję, Straż Graniczną, 

Biuro Ochrony Rządu i Państwową Straż Pożarną, 

10) zezwalania przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i Szefa Biura Ochrony Rządu na udzielenie wiadomości stanowiącej 

informację niejawną uprawnionym podmiotom 

– przy pomocy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, z zastrzeżeniem art. 1d. 
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Art. 1c. 

W celu sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 1b, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych jest uprawniony do: 

1) weryfikacji funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych 

służbach w zakresie określonym w art. 11a ust. 3 pkt 2; 

2) zapoznawania się z wynikami i materiałami czynności operacyjno-rozpoznawczych 

prowadzonych w Policji i Straży Granicznej; 

3) uzyskiwania informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami czynności 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

 

Art. 1d. 

Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących kwestie 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad Policją, 

Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i Biurem Ochrony Rządu.> 

 

Art. 6. 

1.  (skreślony). 

2.  W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych zatrudnia się 

pracowników na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów 

państwowych lub o służbie cywilnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

[3. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, stanowiska w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być 

zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Straży 

Granicznej.] 

<3. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, stanowiska 

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których 

mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej, mając na względzie 

potrzebę zapewnienia właściwej organizacji pracy w tym urzędzie.> 
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[Art. 7. 

1. Jednostki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Obrony 

Cywilnej, związki zawodowe oraz funkcjonariusze i pracownicy tych jednostek nie mogą 

uczestniczyć w żadnej działalności, w tym gospodarczej, jeśli działalność ta mogłaby 

prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, informacji służbowych lub środków 

publicznych do celów pozasłużbowych albo w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

2.  Na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uzgodniony z właściwym 

ministrem, państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane uwzględniać potrzeby 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz jednostek wojskowych 

podległych temu ministrowi - w zakresie produkcji, usług i dostaw środków technicznych 

niezbędnych do wykonywania ich zadań.] 

 

<Art. 7. 

1. Komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i jednostki organizacyjne Obrony Cywilnej, Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz związki 

zawodowe, funkcjonariusze, strażacy i pracownicy tych jednostek nie mogą 

uczestniczyć w żadnej działalności, w tym gospodarczej, jeżeli działalność ta mogłaby 

prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, informacji służbowych lub 

środków publicznych do celów pozasłużbowych albo w sposób sprzeczny z ich 

przeznaczeniem. 

2. Na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uzgodniony z właściwym 

ministrem, państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane uwzględniać potrzeby 

Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej 

– w zakresie produkcji, usług i dostaw środków technicznych niezbędnych do 

wykonywania ich zadań.> 

[Art. 9.
 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać pracownikom, policjantom, 

strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej lub funkcjonariuszom Biura Ochrony 

Rządu na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną określonej osobie lub 

instytucji. Zezwolenie to nie może jednak dotyczyć sytuacji, o której mowa w art. 21 

ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 oraz art. 9a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 
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Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), z wyjątkiem 

dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy, prokurator Biura Lustracyjnego lub 

oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku z wykonywaniem 

ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.). 

2. W razie odmowy zwolnienia pracownika, policjanta, strażaka, funkcjonariusza Straży 

Granicznej lub funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, lub osoby udzielającej im pomocy 

w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych od obowiązku zachowania 

tajemnicy albo odmowy zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów 

zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne" pomimo 

żądania prokuratora lub sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o 

przestępstwo wymienione w art. 109 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie albo o występek 

przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć człowieka, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz 

wyjaśnienia Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego stwierdzi, że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest konieczne do 

prawidłowości postępowania karnego, minister właściwy do spraw wewnętrznych jest 

obowiązany zwolnić od zachowania tajemnicy lub udostępnić dokumenty i materiały 

objęte tajemnicą.] 

<Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać: 

1) byłym i obecnym pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z 

wyłączeniem pracowników Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony 

Rządu, 

2) Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży 

Granicznej, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Komendantowi Biura Spraw 
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Wewnętrznych Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży 

Granicznej, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz ich zastępcom, 

3) byłym i obecnym strażakom oraz pracownikom Państwowej Straży Pożarnej, 

4) funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu 

oddelegowanym do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z 

wyłączeniem odpowiednio Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony 

Rządu, w zakresie zadań realizowanych w okresie oddelegowania, 

5) funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biura Spraw 

Wewnętrznych Straży Granicznej, w zakresie wynikającym z art. 11j ust. 1 pkt 

1-3, 

6) osobom udzielającym inspektorom Biura pomocy w wykonywaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawczych 

– na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu 

podmiotowi. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 11n, 

art. 11o, art. 11v ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 11w, z wyjątkiem dokumentów i 

materiałów, które sąd okręgowy lub prokurator Biura Lustracyjnego lub 

oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku 

z wykonywaniem ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 1530, 1600 i 1909) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). 

3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pomimo żądania prokuratora lub 

sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie 

albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć 

człowieka – minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek prokuratury lub 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

sądu, przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stwierdzi, że 

uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest konieczne do prawidłowości 

postępowania karnego, minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany 

zezwolić na udostępnienie wnioskowanych informacji. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie odmowy zezwolenia na udzielenie 

wiadomości stanowiącej informację niejawną przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, w przypadkach określonych w art. 20ba ust. 3 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), art. 9da ust. 3 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1643, z późn. zm.) oraz art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 

Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 1321 i ...).> 

 

<Art. 11a. 

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest organem, przy pomocy którego minister 

właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad służbami jemu podległymi 

lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i 

Biura Ochrony Rządu oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad 

pracownikami zatrudnionymi w tych służbach, zwanymi dalej „podmiotami 

nadzorowanymi”. 

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego podlega ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

3. Do zadań Inspektora Nadzoru Wewnętrznego należy: 

1) wspieranie ministra właściwego do spraw wewnętrznych w czynnościach 

związanych z egzekwowaniem działania zgodnego z przepisami prawa 

oraz zasadami etyki w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu oraz 

Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia 

przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela oraz ujawnianie 

nieprawidłowości w tym zakresie; 

2) weryfikowanie, na podstawie informacji, w tym również oznaczonych klauzulą 

tajności, będących w posiadaniu służb i podmiotów podległych lub 

nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra 
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Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości oraz danych zawartych w 

prowadzonych przez nie zbiorach, rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w 

tym również oznaczonych klauzulą tajności: 

a) kandydatów na stanowiska komendantów, szefów i ich zastępców, dyrektorów i 

zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych 

oraz naczelników, a także osób zajmujących te stanowiska, 

b) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowanym 

oddelegowaniem lub przedłużeniem oddelegowania do pełnienia służby 

lub wykonywaniem zadań poza granicami kraju na okres przekraczający 14 dni, 

z wyłączeniem przypadków oddelegowania lub przedłużenia oddelegowania 

do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, 

o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji, oddelegowania lub przedłużenia oddelegowania do pełnienia służby 

poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa 

w art. 147c pkt 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 

oddelegowania lub przedłużenia oddelegowania do pełnienia służby poza 

granicami państwa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu oraz oddelegowania lub 

przedłużenia oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa 

w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 

1321, 1567 i ...), 

c) kandydatów do mianowania na stopnie generalnego inspektora Policji, 

nadinspektora Policji, generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała 

Straży Granicznej), generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży 

Granicznej), generała brygady i generała dywizji w Biurze Ochrony Rządu oraz 

kandydatów do nadania stopni nadbrygadiera i generała brygadiera 

w Państwowej Straży Pożarnej, 

d) kandydatów w przypadku przedterminowego mianowania w korpusie oficerów 

młodszych Policji i korpusie oficerów starszych Policji, korpusie oficerów Straży 

Granicznej i korpusie oficerów Biura Ochrony Rządu oraz przedterminowego 

nadania stopnia w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej, 
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e) kandydatów do wyróżnienia, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 16 

października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 

oraz z 2016 r. poz. 1948), 

f) kandydatów do oddelegowania do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru 

Wewnętrznego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w trakcie tego 

oddelegowania 

– w zakresie przebiegu służby lub dawania rękojmi należytego wykonywania zadań; 

3) ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających zasady etyki zawodowej 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej; 

4) ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości zaistniałych w związku 

z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami 

dyscyplinarnymi w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu oraz 

Państwowej Straży Pożarnej; 

5) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty 

nadzorowane; 

6) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych 

w Policji i Straży Granicznej oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze 

w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu; 

7) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach 

umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw 

skarbowych; 

8) ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Biuro 

Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej; 

9) ocenianie prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz 

kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, 

Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz Państwową Straż Pożarną wobec 

własnych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników w rozumieniu ustawy z 
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dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim nie 

narusza to kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

10) ocenianie realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach, 

a także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie 

narusza to kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11) analizowanie i ocenianie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez 

Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu i Państwową Straż Pożarną oraz 

ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie; 

12) ocenianie realizacji uprawnienia w zakresie zezwalania przez Komendanta 

Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Szefa Biura 

Ochrony Rządu na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną 

uprawnionym podmiotom. 

Art. 11b. 

1. Inspektora Nadzoru Wewnętrznego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

2. Zastępcę Inspektora Nadzoru Wewnętrznego powołuje i odwołuje minister właściwy 

do spraw wewnętrznych na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

3. Powoływanym Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego i zastępcy Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego minister właściwy do spraw wewnętrznych ustala wynagrodzenie, a 

w przypadku oddelegowania na te stanowiska funkcjonariusza zalicza, do celów 

obliczenia uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących w trakcie 

oddelegowania, stanowisko służbowe do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz 

ustala stopień etatowy, stosownie do zaszeregowania stanowiska służbowego, i ustala 

wysokość należnych dodatków do uposażenia. 

4. Regulamin organizacyjny Biura ustala, w drodze zarządzenia, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

Art. 11c. 

Inspektorem Nadzoru Wewnętrznego lub zastępcą Inspektora Nadzoru Wewnętrznego 

może być osoba, która: 

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 
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3) jest nieskazitelnego charakteru; 

4) ze względu na posiadane kwalifikacje i praktykę zawodową daje rękojmię 

należytego wykonywania zadań; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6) spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”; 

7) posiada wyższe wykształcenie; 

8) nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem 

organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił 

godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej. 

 

Art. 11d. 

1. Odwołanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego albo zastępcy Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku: 

1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska; 

2) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego 

państwa; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

4) utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska; 

5) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z pełnionymi 

obowiązkami lub podważających zaufanie do jego niezależności bądź 

bezstronności. 

2. Odwołanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego albo zastępcy Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego może nastąpić w przypadku niewykonywania obowiązków z powodu 

choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące. 

 

Art. 11e. 

1. W przypadku odwołania Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub czasowej 

niemożności sprawowania przez niego funkcji minister właściwy do spraw 
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wewnętrznych może powierzyć pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, zastępcy Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego lub innej osobie. 

2. Wobec innej osoby, o której mowa w ust. 1, przepis art. 11c stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 11f. 

1. Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przysługują kompetencje dyrektora 

generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i ...) wyłącznie w zakresie prawa pracy 

wobec osób zatrudnionych w Biurze i gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego użytkowanymi przez Biuro.  

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego gospodaruje: 

1) funduszem operacyjnym, o którym mowa w art. 11z ust. 5; 

2) składnikami majątkowymi uzyskanymi w trybie art. 11s ust. 2 i art. 11z ust. 5. 

 

Art. 11g. 

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, które 

jest komórką organizacyjną wyodrębnioną w tym celu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Działalnością Biura kieruje Inspektor 

Nadzoru Wewnętrznego. 

2. W skład Biura wchodzą funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oddelegowani do 

wykonywania zadań w Biurze, zwani dalej „inspektorami Biura”. 

3. Do Biura mogą zostać oddelegowani, w celu wspomagania inspektorów Biura przy 

wykonywaniu ich zadań, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz strażacy 

Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „ekspertami Biura”. 

4. Decyzje o oddelegowaniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, i odwołaniu z niego wydaje 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

5. Oddelegowanie następuje na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

po wyrażeniu zgody na oddelegowanie przez funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu i strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 

po zaopiniowaniu wniosku odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu albo 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który zwalnia 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oddelegowywanego z zajmowanego stanowiska służbowego, przenosi do dyspozycji, 

jeżeli jest to wymagane, i pozostawia na zaopatrzeniu wskazanego organu 

macierzystej formacji. 

6. Odwołanie z oddelegowania może nastąpić w każdym czasie, na wniosek Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego, po poinformowaniu o tym wniosku odpowiednio 

Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej albo Szefa Biura Ochrony 

Rządu, lub na wniosek odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

albo Szefa Biura Ochrony Rządu, po zaopiniowaniu wniosku przez Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego. 

7. W decyzji o oddelegowaniu określa się termin oddelegowania, zalicza się, do celów 

obliczenia uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących w trakcie 

oddelegowania, stanowisko służbowe do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz 

ustala się stopień etatowy, stosownie do zaszeregowania stanowiska służbowego, i 

ustala wysokość należnych dodatków do uposażenia. 

8. Inspektorom Biura w okresie oddelegowania do Biura przysługują uprawnienia 

wynikające z przepisów niniejszej ustawy.  

9. Inspektorom Biura oraz ekspertom Biura może zostać przyznany przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, na wniosek Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego, dodatek specjalny na okres oddelegowania do Biura w wysokości do: 

1) 75% kwoty bazowej – dla inspektorów Biura; 

2) 50% kwoty bazowej – dla ekspertów Biura. 

10. Przy obliczaniu wysokości dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 9, stosuje się 

kwotę bazową dla funkcjonariuszy, określoną w ustawie budżetowej.  

11. Inspektor Biura oraz ekspert Biura zachowują prawo do dodatku specjalnego przez 

okres 3 miesięcy po zakończeniu tego oddelegowania, pod warunkiem że w czasie 

oddelegowania do Biura realizował zadania łącznie przez okres co najmniej 

12 miesięcy. 

12. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz 

strażakom Państwowej Straży Pożarnej oddelegowanym do Biura wypłacane są 

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych uposażenie, 
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nagroda roczna za okres oddelegowania i nagrody uznaniowe. Pozostałe należności 

i świadczenia wypłacane są przez macierzystą formację. 

13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przyznać nagrody uznaniowe 

inspektorom Biura oraz ekspertom Biura. 

 

Art. 11h. 

W Biurze mogą zostać zatrudnieni pracownicy, których wiedza i doświadczenie mogą 

przyczynić się do realizacji zadań Biura. 

 

Art. 11i. 

W okresie oddelegowania do Biura inspektorzy Biura oraz eksperci Biura podlegają 

Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego. 

 

Art. 11j. 

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest uprawniony do: 

1) bezpośredniego zlecania wykonania określonych czynności, w tym również 

w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Komendantowi Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, zwanemu dalej „Komendantem BSWP”, i 

Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanemu dalej 

„Komendantem BSWSG”, oraz żądania informacji na temat wyników tych 

czynności, w uzasadnionych przypadkach z wyłączeniem informowania 

przełożonych służbowych kierowników tych jednostek organizacyjnych; 

2) bezpośredniego żądania od Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG 

informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych 

prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących 

w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń; 

3) bezpośredniego zlecania Komendantowi BSWP i Komendantowi BSWSG 

dokonywania sprawdzeń kandydatów, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2; 

4) powoływania zespołów zadaniowych złożonych z funkcjonariuszy podmiotów 

nadzorowanych oraz pracowników zatrudnionych w tych podmiotach, za zgodą 

ich przełożonych, określając ich skład, zadania, organizację i tryb pracy; 

5) zlecania wykonania ekspertyz związanych z realizacją zadań Biura; 
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6) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w ramach realizowanych 

kompetencji nadzorczych w konkretnych sprawach; 

7) uzyskania dostępu do materiałów uzyskanych w wyniku prowadzonych 

czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji i Straży Granicznej, w celu 

analizy i oceny prowadzonych form czynności operacyjno-rozpoznawczych, z 

zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów odpowiednio art. 20b 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji lub art. 9d ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej; 

8) uzyskania dostępu do materiałów postępowań sprawdzających i kontrolnych 

postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną, 

Biuro Ochrony Rządu oraz Państwową Straż Pożarną wobec własnych 

funkcjonariuszy, strażaków i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim nie 

narusza to kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9) uzyskania dostępu do materiałów z prowadzonych przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, postępowań 

sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, 

przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz 

Państwową Straż Pożarną wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków i 

pracowników; 

10) uzyskania dostępu do oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach, 

a także materiałów sporządzonych w wyniku ich analizy przez właściwych 

przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest obowiązany niezwłocznie przedstawiać 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje i materiały mogące mieć 

istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 1b. 

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

materiałów z realizacji zadań przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 
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4. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przedstawia corocznie do dnia 31 marca 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informację o działalności Biura.  

5. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego określa metody i formy wykonywania zadań przez 

inspektorów Biura i ekspertów Biura w zakresie nieobjętym innymi przepisami 

wydanymi na podstawie ustawy. 

6. Do czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie nieobjętym przepisami 

wydanymi na podstawie niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy wydane 

na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

 

Art. 11k. 

1. Inspektorzy Biura otrzymują na czas pełnienia służby w Biurze wkładkę do 

legitymacji służbowej. 

2. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko inspektora Biura 

oraz numer legitymacji służbowej. Wkładka zawiera także datę, podpis i pieczęć 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz pouczenie o treści „Okazicielowi 

niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu 

czynności służbowych prowadzonych przez inspektora Biura Nadzoru 

Wewnętrznego”. 

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

wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura, mając na względzie zapewnienie 

właściwej identyfikacji inspektorów Biura. 

 

Art. 11l. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11a ust. 3, inspektorzy Biura mają 

prawo: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

3) 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; 
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4) 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; 

5) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu nadzorowanego bez 

obowiązku uzyskiwania przepustki; 

6) dostępu do danych oraz wglądu do dokumentów dotyczących działalności 

podmiotu nadzorowanego, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania 

dokumentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej 

i przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych kopii, 

odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń; 

8) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań; 

9) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień. 

2. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie 

najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 

3. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje 

zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora. 

4. Zgromadzone zapisy obrazu i dźwięku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, postępowania w 

sprawach o wykroczenia albo postępowania dyscyplinarnego lub mogących być 

wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów 

mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Biuro przechowuje przez 

okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, 

a następnie komisyjnie je niszczy. 

5. Przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, przepisy określające 

sposób ich realizacji, wydane na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji, stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 11m. 

Zadania, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 7, mogą być realizowane w formie 

czynności operacyjno-rozpoznawczych.  
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Art. 11n. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 

Biuro w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony 

Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników 

zatrudnionych w tych służbach, w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, 

a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, 

umyślnych przestępstw określonych w art. 228 § 1 i 3–5, art. 229 § 1 i 3–5, art. 230 § 

1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 245, art. 246, art. 258, art. 269 oraz art. 299 § 1, 2, 5 

i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 

z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, gdy inne środki okazały się 

bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy w Warszawie może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego. 

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

uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do Sądu Okręgowego 

w Warszawie z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie 

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

operacyjnej, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wstrzymuje kontrolę operacyjną 

oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 

4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej 

lub oskarżonego, we wniosku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie 

kontroli operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby 

postępowaniu. 

5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 
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2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji 

prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach 

danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach 

informatycznych i teleinformatycznych; 

5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6. Wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

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

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

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

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

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze 

wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania; 

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

7. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd Okręgowy 

w Warszawie może, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie 

dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu 

kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli. 

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią 

się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo 

ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Sąd Okręgowy w 

Warszawie, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie 

okresów, o których mowa w ust. 7, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu 

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

może przekraczać 12 miesięcy. 
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9. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może upoważnić swojego zastępcę do składania 

wniosków, o których mowa w ust. 1, 3, 7 i 8, lub do zarządzania kontroli operacyjnej 

w trybie ust. 3. 

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

Okręgowy w Warszawie przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 

7 i 8, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności 

zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 4, 7 i 8, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy 

czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania 

i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem 

przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i ...), zwanej dalej 

„Kodeksem postępowania karnego”. W posiedzeniu sądu może wziąć udział 

wyłącznie prokurator i przedstawiciel Inspektora Nadzoru Wewnętrznego 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Biuro kontroli 

operacyjnej. 

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

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

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające 

prowadzenie przez Biuro kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej 

infrastruktury. 

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

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

15. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego informuje Prokuratora Generalnego o wynikach 

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

kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Inspektor 
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Nadzoru Wewnętrznego przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie 

materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu 

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

zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

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

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

karnego, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego zarządza ich niezwłoczne, 

komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

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

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

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

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

Kodeksu postępowania karnego, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 pkt 2, Prokurator Generalny 

niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do Sądu Okręgowego w 

Warszawie wraz z wnioskiem o: 

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

mowa w ust. 17 pkt 2; 

2) dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów 

zawierających informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem 

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

karnego, nieobjęte zakazami, określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

19. Sąd Okręgowy w Warszawie, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora 

Generalnego, wydaje postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania 

w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 18 pkt 2, gdy jest to 

niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona 

na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie materiałów, 

których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. 

20. Na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie dopuszczenia do 

wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 18 pkt 2, 
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Prokuratorowi Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

21. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest obowiązany do wykonania zarządzenia Sądu 

Okręgowego w Warszawie o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 19, oraz 

niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których 

wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych 

materiałów. 

22. 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. 

23. Sąd Okręgowy w Warszawie, Prokurator Generalny i Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i 

zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej. 

24. Rejestry, o których mowa w ust. 23, prowadzi się w formie elektronicznej, 

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

25. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. 

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

mowa w ust. 25, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest obowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego. 

27. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1) ust. 1, 3, 7 i 8 – przysługuje zażalenie Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego; 

2) ust. 3 – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania 

wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i 
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niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także wzory 

stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów. 

29. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi 

i Senatowi informację o działalności określonej w ust. 1–28, łącznie z informacjami 

o działalności określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 11p ust. 1 niniejszej ustawy 

oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Informacja powinna być 

przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią 

objętym. 

Art. 11o. 

1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 11n ust. 1 czynności operacyjno-

rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych 

informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 

przestępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub 

przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo 

których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, 

a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

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

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

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

korzyści majątkowej. 

3. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego lub upoważniony przez niego zastępca może 

zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Okręgowego w Warszawie, którego na bieżąco 

informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić 

zaniechanie czynności w każdym czasie. 

4. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator, o którym mowa w ust. 3, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 

2. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na czas nie dłuższy niż 

3 miesiące. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może, po uzyskaniu pisemnej zgody 
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prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności 

na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich 

zarządzenia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

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

ust. 1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych 

wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów przestępstwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może, po 

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

kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, o 

których mowa w ust. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą 

urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. 

8. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 3, wszystkie 

materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

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

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

9. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. 

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

mowa w ust. 9, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 3. 

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

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, a także przekazywania, 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych 

czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych 

materiałów. 
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Art. 11p. 

1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w 

art. 11n 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, Biuro 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 i ...); 

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

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

poz. 1778 i ...); 

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

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, 1089 i ...); 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 i ...); 

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

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 

1089, 1789 i ...); 

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). 

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

z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej 
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w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie 

inspektorom Biura 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. 

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

postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub upoważnionego przez niego zastępcy. 

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

1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem 

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

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

podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i ...), 

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, z późn. zm.), 

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

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których 

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

czynności, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację 

zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane 

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

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

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

nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących 

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

giełdach towarowych, 

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

nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub 

upoważnionego przez niego zastępcy. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, 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. 

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

5 pkt 1, 2 i 4–6. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Sąd Okręgowy w Warszawie, w 

drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych 

wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich 

udostępnienia oraz Inspektora Nadzoru Wewnętrznego uprawnionego do zwrócenia 

się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na 

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

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

Nadzoru Wewnętrznego. 

9. Uprawniony przez sąd Inspektor Nadzoru Wewnętrznego pisemnie informuje 

podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie 
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informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i 

dane dotyczą, oraz o osobie inspektora Biura upoważnionego do ich odbioru. 

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

ust. 1, Biuro informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu 

sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

11. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

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. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom 

podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 11n 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. 5 pkt 4 jest powiadamiany 

o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na 

jego polecenie, przez Biuro przed zamknięciem postępowania przygotowawczego 

albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 

13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do 

wszczęcia postępowania przygotowawczego, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem 

przepisów ust. 2 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132). 

 

Art. 11q. 

Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez Biuro dostatecznie uzasadniają podejrzenie 

popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia 

skarbowego albo potwierdzają jego popełnienie, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

zawiadamia organ właściwy dla ścigania sprawcy. 

 

Art. 11r. 

1. Inspektor Biura, realizując zadania, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 7, może: 
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1) użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 

2, 13, 18 i 19 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 i ...), w przypadkach, 

o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 10 i 12–14 tej ustawy, lub wykorzystać te 

środki; 

2) użyć broni palnej w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c, pkt 2, 

3 i pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, lub ją wykorzystać w przypadkach, o których 

mowa w art. 47 pkt 1–6 tej ustawy. 

2. Użycie i wykorzystanie przez inspektora Biura środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania następuje na 

zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposoby 

ewidencjonowania, wymogi przechowywania w Biurze broni, amunicji i środków 

przymusu bezpośredniego oraz tryb ich pobierania, mając na względzie potrzebę 

właściwego zabezpieczenia tej broni, amunicji i środków oraz uniemożliwienie 

dostępu do nich osobom nieuprawnionym. 

 

Art. 11s. 

1. Uzbrojenie i wyposażenie, w tym osobiste i ochronne, wskazane przez Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego w zakresie i na czas niezbędny do wykonywania czynności 

służbowych przez inspektora Biura zapewnia służba, z której został on 

oddelegowany do Biura. 

2. Organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych są obowiązane, na wniosek Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego, udostępnić lub przekazać nieodpłatnie składniki rzeczowe majątku 

ruchomego, w tym urządzenia i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 11a ust. 3.  

3. Udostępnienie lub przekazanie składników, o których mowa w ust. 2, następuje w 

terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

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

tryb przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego, o których mowa w 

ust. 2, mając na względzie zapewnienie sprawnego przekazywania tych składników. 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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Art. 11u. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych inspektorzy Biura mogą 

posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych 

identyfikujących ich oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań 

służbowych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepis ust. 1 może mieć zastosowanie do 

osób, o których mowa w art. 11z ust. 1. 

3. Nie popełnia przestępstwa: 

1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 i 2; 

2) kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2; 

3) kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2; 

4) inspektor Biura lub osoba wymieniona w ust. 2, jeżeli dokumentami, o których 

mowa w ust. 1 i 2, posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych. 

4. Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego są obowiązane do 

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

wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

Art. 11v. 

1. Udzielenie informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 

oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić: 

1) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności; 

2) w związku z prowadzoną współpracą z innymi organami, służbami lub 

instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym także w związku z prowadzoną współpracą 

z organami i służbami innych państw w trybie i zakresie określonym w umowach 

i porozumieniach międzynarodowych. 

2. Udzielenie informacji o osobie uzyskanych w czasie wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić: 

1) na żądanie sądu lub prokuratora, a wykorzystanie tych informacji może 

nastąpić tylko w celu ścigania karnego; 
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2) w przypadku gdy ustawa nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie takich 

informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów lub 

porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zatajenie takiej 

informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. 

3. Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji czynności 

operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 udzielenie informacji 

następuje w trybie określonym w art. 9. 

 

Art. 11w. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Biuro 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 ...), 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 i ...), 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 przekazuje nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1, 

Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego albo upoważnionemu inspektorowi Biura, w 

tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. 

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

1, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 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 między ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych a tym podmiotem. 
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4. Udostępnienie Biuru 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 Biuro 

albo prowadzonych przez nie czynności. 

5. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego prowadzi rejestry wystąpień o uzyskanie danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierające informacje 

identyfikujące inspektorów Biura uzyskujących te dane, ich rodzaj, cel uzyskania 

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

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

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

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przekazuje prokuratorowi właściwemu 

miejscowo lub rzeczowo. Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych danych. 

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

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

 

Art. 11x. 

1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Biuro danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

lub internetowych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, sądowi, o którym mowa w ust. 1, w okresach półrocznych, 

sprawozdanie obejmujące: 

1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych; 

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

dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 
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3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd Okręgowy w Warszawie może 

zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Biuru danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych. 

4. Sąd Okręgowy w Warszawie informuje Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wyniku 

kontroli w terminie 30 dni od jej zakończenia. 

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

11y ust. 1. 

Art. 11y. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

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. 11w ust. 2–7 

stosuje się. 

Art. 11z. 

1. Biuro przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących 

inspektorami i ekspertami Biura. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie 

udzielającej pomocy Biuru, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

2. Udostępnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w 

przypadkach i trybie określonych w art. 9. 

3. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być udostępnione na żądanie 

prokuratora lub sądu, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę 

osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem 

czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadku ujawnienia przez tę osobę 
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faktu udzielania pomocy Biuru w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 9. 

4. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom niebędącym inspektorami i 

ekspertami Biura może być przyznane wynagrodzenie. 

5. Koszty podejmowanych przez Biuro czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

w zakresie których ze względu na ochronę, o której mowa w niniejszej ustawie, nie 

mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówień 

publicznych, a także wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 1, pokrywane są z 

tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, określi, w drodze zarządzenia, sposób tworzenia 

i gospodarowania funduszem operacyjnym, mając na uwadze zapewnienie 

efektywnego i celowego wydatkowania środków z tego funduszu.  

7. Jeżeli w czasie korzystania i w związku z korzystaniem przez Biuro z pomocy osób, o 

których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu 

albo szkodę w mieniu, odszkodowanie przysługuje w sposób i w trybie określonych w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

Art. 11za. 

Inspektor Biura i ekspert Biura podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy 

publicznych. 

Art. 11zb. 

Inspektor Biura i ekspert Biura nie mogą podejmować dodatkowego zajęcia 

zarobkowego. 

Art. 11zc. 

Inspektor Biura i ekspert Biura składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym 

Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393). 
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Art. 11zd. 

Inspektor Biura i ekspert Biura są obowiązani poinformować Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego o podjęciu przez małżonka lub osoby pozostające z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w 

podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o 

objęciu w nich akcji lub udziałów, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) na rzecz organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

informacji o tym zdarzeniu. 

Art. 11ze. 

Przynależność inspektora Biura i eksperta Biura do organizacji lub stowarzyszeń 

krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych wymaga pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego. 

Art. 11zf. 

Inspektor Biura i ekspert Biura są obowiązani powiadomić Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego o planowanym wyjeździe zagranicznym poza obszar Unii Europejskiej. 

 

Art. 11zg. 

1. Inspektor Biura i ekspert Biura podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na 

zasadach określonych dla funkcjonariusza służby, z której inspektor Biura lub 

ekspert Biura został oddelegowany do Biura, z tym że przełożonym dyscyplinarnym 

jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. Przełożonym dyscyplinarnym Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego i zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

2. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji odwołanie 

przysługuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a od orzeczeń 

wydanych w pierwszej instancji przez tego ministra służy wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

3. Od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne 

przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 
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Art. 11zh. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w 

stosunku do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i zastępcy Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wyznacza rzecznika dyscyplinarnego 

w stosunku do oddelegowanych do Biura funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i 

Biura Ochrony Rządu oraz komisję dyscyplinarną w stosunku do oddelegowanych do 

Biura strażaków Państwowej Straży Pożarnej spośród inspektorów Biura i ekspertów 

Biura. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wyznacza rzecznika dyscyplinarnego 

w stosunku do oddelegowanych do Biura funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej 

i Biura Ochrony Rządu oraz komisję dyscyplinarną w stosunku do oddelegowanych 

do Biura strażaków Państwowej Straży Pożarnej spośród inspektorów Biura lub 

ekspertów Biura. 

Art. 11zi. 

1. Uprawnienia i obowiązki inspektorów Biura i ekspertów Biura określone w art. 11za–

11zg stosuje się odpowiednio do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i zastępcy 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

2. W zakresie rozpatrywania spraw dotyczących uprawnień i obowiązków Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego i zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o których 

mowa w ust. 1, decyzje podejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 11zc, Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego i zastępca Inspektora Nadzoru Wewnętrznego składają ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 11zj. 

W sprawach wynikających ze stosunku służbowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego 

i zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli są oddelegowanymi 

funkcjonariuszami, uprawnienia przełożonego właściwego w sprawach osobowych 

wynikające z odrębnych przepisów przysługują ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

Art. 11zk. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
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Granicznej, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy z 

dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1007) 

Art. 36
4
. 

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

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

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

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

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

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

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

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

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

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

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

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

dokumentów wydawanych przez sąd. 

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

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

2a)   minister właściwy do spraw wewnętrznych; 
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3)    (uchylony); 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

<7a) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego> 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)   Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  notariusze; 

19)   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

20)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 

21)   Żandarmeria Wojskowa. 

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

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

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

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

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

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

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

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

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

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

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

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 
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teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

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

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

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

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

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

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

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

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

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

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

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

mowa w ust. 13. 

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

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

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

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

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

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

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

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
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4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

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

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

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

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

Art. 36
5
. 

1. Centralna Informacja pobiera opłaty od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, 

wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz od 

wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych. 

2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając potrzebę pokrycia kosztów administracyjnych oraz zróżnicowania opłat od 

wniosków o uzyskanie poszczególnych dokumentów w zależności od sposobu złożenia 

wniosku, sposobu doręczenia dokumentów oraz samodzielnego wydruku dokumentów, o 

którym mowa w art. 36
4 

ust. 4, a także konieczność realizacji ustawowych zadań przez 

podmiot wnioskujący o wyszukanie ksiąg wieczystych. 

[3. Nie pobiera się opłat od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi 

wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wniosku o wyszukanie ksiąg 

wieczystych złożonego przez podmioty, o których mowa w art. 36
4
 ust. 8 pkt 1-6, 8-17 oraz 

19, lub organ administracji rządowej.] 

<3. Nie pobiera się opłat od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z 

księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wniosku o 

wyszukanie ksiąg wieczystych złożonego przez podmioty, o których mowa w art. 36
4
 

ust. 8 pkt 1–6, 7a, 8–17 oraz 19, lub organ administracji rządowej.> 
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USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1511, 2074 i 2261) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   Biurze Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a) Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach; 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 
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3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

<5b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

5c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej> 

6)   (uchylony), 

7)   (uchylony), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 

oraz z 2016 r. poz. 34). 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

[1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej 

oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i 

technicznym.] 

<1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, spraw 

wewnętrznych, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym.> 

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji 

policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. 

3. W skład Policji wchodzą również: 
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1)   Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 

2)   wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 

3)   instytuty badawcze. 

3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej 

oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania 

prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych instytutów oraz ich zastępców 

reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1158 i 1452). 

4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może 

powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, 

określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania. 

 

<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 Biura Ochrony Rządu lub strażaków i 

pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

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. 
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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. 6da. 

Policjant oraz osoba powoływana na stanowiska, o których mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 

5b ust. 2 i 5, art. 6b ust. 1–3, art. 6c ust. 1–4, art. 6d ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 8 ust. 2, a 

także mianowana na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej 

oraz naczelnika, mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 

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

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, może być prowadzona także wobec policjanta oraz osoby zajmujących te 

stanowiska.> 

Art. 6e. 

[1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 

1-4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.] 

<1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 5b ust. 4 i 5, art. 6b 

ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 1–4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.> 
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2. W przypadku braku opinii, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ust. 1 i 2 oraz art. 6d 

ust. 1 i 6, organ uprawniony do powołania na stanowisko komendanta może odwołać 

odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego (miejskiego), 

rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia 

wniosku o wydanie opinii. 

[3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego policjanta 

uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze 

stanowiska Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego 

Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Policjant przez okres 6 

miesięcy ma prawo do uposażenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.] 

<3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego 

policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta 

odwołanego ze stanowiska Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendanta 

wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji 

Komendanta Głównego Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do 

uposażenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.> 

 

<Art. 6i. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji są obowiązani współdziałać z Biurem 

Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w szczególności: 

1) udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, niezbędne 

uzbrojenie, wyposażenie, urządzenia i środki techniczne; 

2) zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez inspektorów 

Biura Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez zapewnienie swobodnego 

wstępu na teren jednostki organizacyjnej Policji, niezwłocznego przedstawiania 

żądanych informacji i dokumentów, terminowego udzielania ustnych i 

pisemnych wyjaśnień, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych 

i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego 

pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem; 

3) przekazywać dane policjantów objętych weryfikacją, o której mowa w art. 11a 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym: 
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a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dyrektorów 

i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych oraz naczelników, 

b) oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza granicami 

kraju na okres przekraczający 14 dni, z wyłączeniem oddelegowania do 

pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym 

mowa w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3, 

c) wystąpieniem o mianowanie na stopnie generalnego inspektora Policji 

i nadinspektora Policji, 

d) wystąpieniem o przedterminowe mianowanie w korpusie oficerów młodszych i 

starszych w Policji, 

e) wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 

1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), 

f) oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego; 

4) udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 

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 i ...).> 

 

Art. 7. 

1. Komendant Główny Policji określa: 

1)   szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

2)   metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

4a)  programy szkoleń zawodowych policjantów; 

4b)  zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej policjantów; 

5)   szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, 

a także normy ich wyżywienia; 

6)    (uchylony); 
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7)   zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 

policjantów; 

8)   organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji[.] <;> 

<9) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, organizację, 

rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWP z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.> 

2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na 

terenie swojego działania. 

3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły 

policyjne. 

[4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala 

właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. 

Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu 

wojewódzkiego.] 

<4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 

ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym 

przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części 

regulaminu urzędu wojewódzkiego.> 

<5. Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych.> 

 

Art. 10. 

1. Komendanci Policji, z zastrzeżeniem ust. 1a, składają roczne sprawozdania ze swojej 

działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a 

także radom powiatu i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub 

zakłócenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa się tym organom 

niezwłocznie na każde ich żądanie. 

1a. Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie, a także informacje, o których mowa w 

ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w zakresie dotyczącym działalności Policji na 

obszarze m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. 

Komendanci rejonowi Policji nie składają odrębnych sprawozdań. 
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2. W zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców sprawozdania i informacje, o 

których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane wyłącznie sądom i prokuratorom, na ich 

żądanie. 

3. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozdań i informacji, o których 

mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej 

zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności 

służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez Policję. 

5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji 

bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje 

dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i 

funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych 

oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych. 

[6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.] 

<6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP oraz Komendanta BSWP.> 

 

Art. 11. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta 

Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań 

zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności operacyjno-

rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania 

wykroczeń. Żądanie to nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani 

określać sposobu wykonania zadania przez Policję. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 

treść żądania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie. 

5. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Policji 

wyższego stopnia, jeżeli nie jest w stanie wykonać żądania, o którym mowa w ust. 1. 

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, naruszające prawo jest nieważne. O nieważności żądania 

stwierdza wojewoda. 

[7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.] 
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<7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP oraz Komendanta BSWP.> 

 

Art. 12. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   uzbrojenie Policji; 

2)   umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów; 

3)   zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak; 

4)   normy umundurowania; 

5)   wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji; 

6)   wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom. 

[2. Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji.] 

<2. Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji, 

z zastrzeżeniem ust. 2a.> 

<2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa zasady naliczeń etatowych 

w 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 i wykroczeń; 

2)   poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru 

sprawiedliwości, zwanych dalej "osobami poszukiwanymi"; 

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

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 

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

osobowe policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego 

Policji, Komendanta CBŚP, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego 

policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej]. <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 

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. 
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Art. 19. 

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

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

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

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

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

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

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

§ 2, art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 § 

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

271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 

296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego, 

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

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

2b)   określonych w art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) oraz art. 99-100 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089), 

3)    przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 

wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

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

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

obejmują udział małoletniego, 

3b)   określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), w rozdziale 11a 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 
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2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) oraz w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 

maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086), 

4)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

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

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

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

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

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

oraz z 2010 r. poz. 626), 

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

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), 

8)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

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

art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z tymi przestępstwami 

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

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora 

okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu 

Policji.] 

<– gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo Komendanta 

BSWP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na 

pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę 

składającego wniosek organu Policji.> 
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1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

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

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu 

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

zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o 

wydanie postanowienia w tej sprawie]. <W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli 

mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów 

przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP 

albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

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

się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie 

postanowienia w tej sprawie.> W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni 

od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

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

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

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

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

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

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

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

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

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

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 
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5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

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

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 4a. 

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

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

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

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

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

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

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

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

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

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

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o 

którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 

jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli.] 

<Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta 

CBŚP, Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na 

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

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

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

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

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, wydawać 

kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie 

okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 
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[9a. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może 

upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, lub 

do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.] 

<9a. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo 

komendant wojewódzki Policji może upoważnić swojego zastępcę do składania 

wniosków, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej 

w trybie ust. 3.> 

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

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

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

<10a. Wnioski, postanowienia, pisemne zgody i zarządzenia, o których mowa w ust. 1, 3, 

8 i 9, w odniesieniu do spraw realizowanych przez BSWP, Komendant BSWP 

przekazuje do wiadomości Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.> 

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

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

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

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli 

operacyjnej. 

12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

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

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie 

przez Policję kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

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

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 
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14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

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

kontroli. 

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

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, 

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

operacyjnej.] <W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo 

komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, 

wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej.>W 

postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio 

art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 

15e. (uchylony). 

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

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

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

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

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

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

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

postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo 

komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały.] 

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

karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP 

albo komendant wojewódzki Policji zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

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

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

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

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

Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje 

prokuratorowi te materiały.> 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

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

zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

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

w ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

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

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

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

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

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

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

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

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

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

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

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

zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. Organ Policji niezwłocznie informuje prokuratora, o którym mowa w 

ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów. 
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16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

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

rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli 

operacyjnej. 

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

dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy Policji w zakresie 

przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 

16c. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli 

operacyjnej można odrębnie rejestrować dane zawarte w dokumentacji z kontroli 

operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, 

o których mowa w ust. 16a. 

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

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

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

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

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony). 

19. (uchylony). 

20. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

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

wydanie tego postanowienia; 

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

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 
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spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

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

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

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

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

Art. 19a. 

1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 czynności operacyjno-rozpoznawcze 

zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o 

przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa mogą polegać 

na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, 

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu 

korzyści majątkowej. 

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

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

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

majątkowej. 

3. [Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może 

zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu 

pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu 

Policji składającego wniosek, którego na bieżąco informuje o wynikach 

przeprowadzonych czynności]. <Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas 

określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody 

prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji 



- 62 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

składającego wniosek, którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych 

czynności.> Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie. 

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

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

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

[Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może, 

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

przedłużyć stosowanie czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie 

ustały przyczyny ich zarządzenia]. <Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej 

zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowanie 

czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich 

zarządzenia.> Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 

5. [W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 

1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej 

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 

przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki 

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

zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, o 

których mowa w ust. 4]. <W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania 

czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla 

sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz 

ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji może, po 

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

kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, 

o których mowa w ust. 4.> Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 

<5a. Zarządzenia, pisemne zgody i wnioski, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 w odniesieniu 

do spraw realizowanych przez BSWP, Komendant BSWP przekazuje do wiadomości 

Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.> 

6. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą 

urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. 
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7. [W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi 

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

stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.] <W przypadku uzyskania 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji 

przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie 

materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.> 

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

art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

8. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Policji, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

8a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 8, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 3. 

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

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

o których mowa w ust. 1 i 2, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 

Art. 19b. 

[1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo ustalenia 

tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów 

przestępstwa Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki 

Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, 
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przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla 

życia lub zdrowia ludzkiego.]  

<1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo 

ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia 

przedmiotów przestępstwa Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić niejawne 

nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu 

przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego.> 

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności 

organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie. 

<2a. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja o nakazie zaniechania 

czynności, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do spraw realizowanych przez 

BSWP, Komendant BSWP przekazuje do wiadomości Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego.> 

3. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, bieżąco informuje prokuratora okręgowego o 

wynikach przeprowadzonych czynności. 

4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające 

przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w 

całości lub w części. 

5. [W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o 

których mowa w ust. 1.] <W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na 

wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się 

postępowania karnego Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant 

BSWP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym 

mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o 

których mowa w ust. 1.> W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 
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materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

karnego. 

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

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

o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru 

podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i 

rejestrów. 

Art. 20. 

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

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

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

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

także bez ich wiedzy i zgody: 

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

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

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

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

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

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

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

świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

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

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

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych – [INTERPOL]. <Interpol.> 

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

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych – [INTERPOL] <Interpol>, o których mowa w ust. 2aa, na 
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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. 

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

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

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

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

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

określonym w tej ustawie. 

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

i 2ac i mogą obejmować: 

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

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

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

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

majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

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

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

3. Jeżeli jest to konieczne 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: 
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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 

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. 

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

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, 
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Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.] 

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

podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego 

Policji, Komendanta CBŚP, 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, 

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, 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami 

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

instrumentami finansowymi, 

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

osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z 

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

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

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

elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych przez nich pisemnie 

funkcjonariuszy]. <– 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.> 

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 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. 
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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 

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

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, 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.] 

<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 
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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 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 
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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; 

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. 

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 te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu 

zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

19. 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-2ac, 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] <Interpol> 

wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji. 
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[Art. 20b. 

Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, a także o prowadzonych czynnościach oraz o stosowanych 

środkach i metodach ich realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w 

związku z wykonywaniem tych czynności. W takim przypadku udzielenie informacji następuje 

w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach 

pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U. poz. 491, 

z późn. zm.).] 

<Art. 20b. 

1. Udzielenie informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 

oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić: 

1) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności; 

2) w związku ze współpracą prowadzoną z innymi organami, służbami lub 

instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym także w związku z prowadzoną współpracą 

z organami i służbami innych państw w trybie i zakresie określonym w umowach 

i porozumieniach międzynarodowych. 

2. Udzielenie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych oraz w trybie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, może 

nastąpić: 

1) na żądanie sądu lub prokuratora, a wykorzystanie tych informacji może 

nastąpić tylko w celu ścigania karnego; 

2) w przypadku gdy ustawa nakłada obowiązek udzielenia lub umożliwia udzielenie 

takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów 

lub porozumień międzynarodowych, a także w przypadku gdy zatajenie takiej 

informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. 

3. Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji czynności 

operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 
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4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 udzielenie informacji 

następuje w trybie określonym w art. 20 ba.> 

 

<Art. 20ba. 

1. Komendant Główny Policji może zezwalać: 

1) byłym i obecnym funkcjonariuszom i pracownikom Policji, z wyłączeniem 

przypadków, o których mowa w ust. 5, 

2) osobom oddelegowanym do Policji, w zakresie zadań realizowanych w okresie 

oddelegowania, 

3) osobom udzielającym funkcjonariuszom Policji pomocy w wykonywaniu 

czynności operacyjno-rozpoznawczych 

– na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu 

podmiotowi. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 19, 

art. 19a, art. 19b, art. 20b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 20c, z wyjątkiem 

dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy lub prokurator Biura Lustracyjnego 

lub oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku z 

wykonywaniem ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz 

z 2017 r. poz. 1530, 1600 i 1909) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1575). 

3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pomimo żądania prokuratora lub 

sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie 

albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć 

człowieka – Komendant Główny Policji, na wniosek prokuratora lub sądu, 

przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych. Jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdzi, 

że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest uzasadnione, Komendant 
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Główny Policji jest obowiązany zezwolić na udostępnienie wnioskowanych 

informacji. 

4. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych stosuje się tryb 

określony w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. W przypadku Komendanta Głównego Policji, Komendanta BSWP oraz ich 

zastępców, 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, funkcjonariuszy BSWP, zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przepisy ust. 2 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 20c. 

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

ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja może 

uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, 

przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

określone w: 

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

z 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" 

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

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący usługi 

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

[1)   policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich 

upoważnionej;] 

<1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendanta wojewódzkiego Policji 

albo osoby przez nich upoważnionej;> 
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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. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP i komendant wojewódzki Policji prowadzą 

rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną Policji i funkcjonariusza 

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

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

ochronie informacji niejawnych. 

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

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych. 

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

podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 
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[Art. 21. 

1. Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych oraz w trybie, o którym mowa w art. 14 ust. 4, dozwolone jest wyłącznie 

na żądanie sądu lub prokuratora, a wykorzystanie tych informacji może nastąpić tylko w 

celu ścigania karnego. 

2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ustawa nakłada obowiązek lub 

umożliwia udzielenie takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika 

z umów lub porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zatajenie takiej 

informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony).] 

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. 

2. 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, [osób określonych w art. 94 § 1 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. 
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Art. 22. 

1. Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących 

policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji, w 

zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

[1a. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w 

przypadkach i trybie określonych w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 20b. 

1b. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być ujawnione na żądanie prokuratora, 

także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-

rozpoznawczych; ujawnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 9 ustawy, 

o której mowa w art. 20b.] 

<1a. Udostępnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w 

przypadkach i trybie określonych w art. 20ba. 

1b. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być udostępnione, na żądanie 

prokuratora lub sądu, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę 

osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem 

czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadku ujawnienia przez tę osobę 

faktu udzielania pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 20ba.> 

2. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom niebędącym policjantami może być 

przyznane wynagrodzenie. 

2a. Koszty podejmowanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie 

których ze względu na ochronę, o której mowa w art. 20a ust. 1-3, nie mogą być 

stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości, a także wynagrodzenia 

osób wymienionych w ust. 1, pokrywane są z tworzonego na ten cel funduszu 

operacyjnego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady 

tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym. 

4. Jeżeli w czasie korzystania i w związku z korzystaniem przez Policję z pomocy osób, o 

których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu albo 

szkodę w mieniu, odszkodowanie przysługuje na zasadach i w trybie określonych w 

rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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Art. 32. 

[1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych 

stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół 

policyjnych.] 

<1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z 

tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP, Komendant BSWP, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji 

oraz komendanci szkół policyjnych.> 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, policjantowi służy odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego 

Policji, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Art. 34. 

1. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez 

policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu 

służby w Policji. 

2. [W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji albo Komendant 

CBŚP może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w 

służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz 

stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie 

wykształcenia]. <W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny 

Policji, Komendant CBŚP albo Komendant BSWP może wyrazić zgodę na 

mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, 

przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby 

wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie 

wykształcenia.> Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać przed 

mianowaniem na stałe. 

3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na 

stanowisko służbowe jest ukończenie przez policjanta: 

1)   szkolenia zawodowego podstawowego; 

2)   szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych; 
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3)   Wyższej Szkoły Policji. 

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

1)   wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim 

powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych 

stanowiskach służbowych, oraz warunki mianowania na wyższe stanowiska 

służbowe, uwzględniając zakres wykonywanych przez nich zadań; 

2)   szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 

zawodowego w Policji, uwzględniając rodzaje, formy, warunki i tryb ich odbywania, 

a także organizację i sposób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz 

nadzór nad ich realizacją. 

Art. 35a. 

1. Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje do służby na 

określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, poprzez 

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub badania 

psychofizjologicznego. 

2. Test lub badania są przeprowadzane przez uprawnioną komórkę organizacyjną Policji. 

3. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w 

Komendzie Głównej Policji test i badania zarządza Komendant Główny Policji. 

3a. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w 

CBŚP test i badania zarządza Komendant CBŚP. 

<3b. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie 

służby w BSWP test i badania zarządza Komendant BSWP.> 

4. W stosunku do policjantów pełniących służbę na obszarze terytorialnego działania 

komendanta wojewódzkiego, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4, test i badania zarządza 

komendant wojewódzki Policji. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

warunki ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby na określonych 

stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania 

badań psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych 

uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1, wykaz 

komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych, dla których test lub badania mogą być 

przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę badań na każde z tych stanowisk. 
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Art. 36. 

1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego 

pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z 

urzędu lub na własną prośbę. 

[2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na 

obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach 

tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego 

województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu 

(miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji, następuje w związku z porozumieniem 

zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje komendant 

wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, a w 

przypadku przeniesienia do CBŚP - Komendant CBŚP. 

3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji albo 

Komendant CBŚP w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do 12 

miesięcy.] 

<2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji 

na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w 

ramach tej jednostki organizacyjnej, Komendant BSWP w odniesieniu do policjanta 

BSWP w ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na 

obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na 

obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, 

a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz między 

BSWP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji następuje w związku z 

porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje 

komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma 

pełnić służbę, w przypadku przeniesienia do CBŚP – Komendant CBŚP, a w 

przypadku przeniesienia do BSWP – Komendant BSWP. 

3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo Komendant BSWP w wyjątkowych przypadkach może 

przedłużyć czas delegacji do 12 miesięcy.> 

4. Komendant Główny Policji może oddelegować policjanta, za jego zgodą, do pełnienia 

zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony. 
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<4a. Policjant może być oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją 

w celu realizacji zadań określonych w ustawie lub zadań Policji wynikających z 

obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań międzynarodowych.  

4b. Policjant może być oddelegowany do: 

1) urzędu krajowego obsługującego organ władzy publicznej, w którym są 

wykonywane zadania o charakterze określonym w ust. 4a, zwanego dalej 

„instytucją krajową”; 

2) urzędu, organizacji lub instytucji międzynarodowej albo państwa obcego, 

w których są wykonywane zadania, o których mowa w ust. 4a, zwanych dalej 

„instytucją zagraniczną”. 

4c. Oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego 

następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o 

szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 

36a–36p.> 

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb oddelegowania policjanta, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając: 

1)   charakter lub zakres zadań wykonywanych w czasie oddelegowania oraz odpowiednie 

do ich realizacji instytucje; 

2)   warunki otrzymywania oraz wysokość uposażenia i innych świadczeń ze stosunku 

służbowego; 

3)   rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń związanych z 

oddelegowaniem; 

4)   możliwość ograniczenia w całości albo w części prawa do uposażenia lub innych 

świadczeń ze stosunku służbowego w przypadku otrzymywania ze źródła 

zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń bądź należności przeznaczonych 

na pokrycie kosztów oddelegowania; 

5)   sposób realizacji i zakres niektórych praw i obowiązków oddelegowanego, 

dotyczących prawa do urlopu, podległości służbowej i składania informacji 

przełożonemu oraz wymóg zapewnienia po zakończeniu oddelegowania stanowiska 

co najmniej równorzędnego stanowisku zajmowanemu przed oddelegowaniem; 
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6)   tryb postępowania i właściwość przełożonych oraz innych podmiotów i instytucji, w 

szczególności w zakresie wnioskowania o oddelegowanie, odwołania z 

oddelegowania, a także wypłaty należności przysługujących oddelegowanemu. 

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno uzależnić zakres uprawnień 

oddelegowanego od rodzaju wykonywanych zadań, czasu trwania oddelegowania, 

warunków bytowych i kosztów utrzymania związanych z oddelegowaniem oraz zakresu 

uprawnień i świadczeń przyznanych w czasie oddelegowania przez stronę zagraniczną lub 

inny podmiot.] 

<Art. 36a. 

1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych poza 

Policją mogą wystąpić: 

1) organy Policji lub kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji; 

2) instytucje krajowe; 

3) instytucje zagraniczne. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać nazwę instytucji, komórki 

organizacyjnej oraz nazwę stanowiska przeznaczonego dla policjanta lub pełnionej 

funkcji, opis kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska lub pełnienia 

funkcji, zakres wykonywanych zadań, przewidywany okres oddelegowania oraz 

określenie należności pieniężnych i innych świadczeń przysługujących 

oddelegowanemu policjantowi. Wniosek instytucji zagranicznej powinien dodatkowo 

zawierać określenie uprawnień i należności przysługujących oddelegowanemu 

policjantowi w tej instytucji. 

3. W przypadku policjanta, który ma zostać oddelegowany za granicę do wykonywania 

zadań zleconych przez instytucję zagraniczną albo zadań wynikających 

z programów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, gdy okres 

oddelegowania ma trwać co najmniej rok, a wykonywanie zadań nie wymaga objęcia 

przez policjanta stanowiska w instytucji zagranicznej, wniosek powinien dodatkowo 

określać zakres uprawnień i należności, jakie przysługują oddelegowanemu 

policjantowi lub jego jednostce organizacyjnej Policji od instytucji finansującej, 

przez którą należy rozumieć instytucję krajową albo instytucję zagraniczną, w tym 

organizację międzynarodową, inną niż podmiot oddelegowujący lub podmiot, do 

którego następuje oddelegowanie, finansującą wykonywanie zadań, o których mowa 

w art. 36 ust. 4a. 
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4. Wniosek składa się nie później niż 14 dni przed przewidywanym dniem 

oddelegowania policjanta do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej. 

 

Art. 36b. 

Oddelegowanie do wykonywania zadań służbowych poza Policją następuje po 

zapoznaniu się policjanta z treścią wniosku oraz po wyrażeniu przez niego zgody na 

oddelegowanie w formie pisemnego oświadczenia wskazującego nazwę instytucji 

krajowej lub instytucji zagranicznej, nazwę stanowiska służbowego lub pełnionej 

funkcji, a także okres oddelegowania. 

Art. 36c. 

1. W przypadku gdy oddelegowanie policjanta do instytucji zagranicznej jest 

poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym przewidzianym w umowie 

międzynarodowej lub przepisach prawa Unii Europejskiej, policjant zwraca się 

pisemnie do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

uczestnictwo w tym postępowaniu. 

2. W przypadku pozytywnie zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, o którym 

mowa w ust. 1, oddelegowanie policjanta do instytucji zagranicznej następuje po 

przedstawieniu Komendantowi Głównemu Policji kontraktu z instytucją 

zagraniczną. 

3. W razie otrzymania przez policjanta od instytucji zagranicznej propozycji 

przedłużenia kontraktu lub gdy policjant ubiega się o kolejny kontrakt w instytucji 

zagranicznej, stosuje się odpowiednio ust. 1. 

 

Art. 36d. 

Komendant Główny Policji może z własnej inicjatywy oddelegować policjanta do 

wykonywania zadań służbowych poza Policją. 

 

Art. 36e. 

1. Komendant Główny Policji w razie uwzględnienia wniosku: 

1) uzgadnia z instytucją krajową lub instytucją zagraniczną obsadę personalną 

stanowiska służbowego określonego we wniosku albo pełnioną funkcję, po 

uprzednim uzyskaniu od policjanta pisemnego oświadczenia, o którym mowa 

w art. 36b, jeśli kwestie te nie zostały wcześniej uzgodnione; 
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2) zwalnia policjanta z zajmowanego stanowiska służbowego, z jednoczesnym 

przeniesieniem go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach 

osobowych; 

3) zalicza, do celów obliczenia uposażenia i innych należności pieniężnych 

przysługujących policjantowi w okresie oddelegowania, stanowisko służbowe 

w instytucji krajowej określone we wniosku do odpowiedniej grupy 

zaszeregowania oraz ustala policyjny stopień etatowy, stosownie do 

zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów; 

4) oddelegowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych poza Policją, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 11g ust. 4 ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, policjantowi służy odwołanie do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych.  

3. Komendant Główny Policji nie uwzględnia wniosku, jeżeli wskazane w nim 

stanowisko, charakter lub zakres zadań, jakie miałby wykonywać policjant 

oddelegowany poza Policję, nie odpowiada zadaniom określonym w ustawie oraz 

zadaniom wynikającym z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań 

międzynarodowych.  

Art. 36f. 

1. Warunkiem oddelegowania policjanta do instytucji krajowej lub instytucji 

zagranicznej jest wyznaczenie go na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji, 

zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 36a ust. 2. 

2. Instytucja krajowa lub instytucja zagraniczna może przenieść oddelegowanego 

policjanta na inne stanowisko służbowe niż określone we wniosku o oddelegowanie, 

jeżeli na stanowisku tym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 36 ust. 4a. 

W takim przypadku przepisy art. 36a–36e i art. 36g stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 36g. 

1. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania w przypadku 

konieczności zwolnienia go ze służby w Policji, zawiadamiając o tym odpowiednio 

instytucję krajową, instytucję zagraniczną lub instytucję finansującą. 
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2. Komendant Główny Policji, na uzasadniony wniosek instytucji krajowej, instytucji 

zagranicznej lub instytucji finansującej, odwołuje policjanta z oddelegowania bez 

jego zgody. Właściwa instytucja, składając Komendantowi Głównemu Policji 

wniosek o odwołanie policjanta z oddelegowania, zawiadamia o tym policjanta. 

Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania do instytucji 

krajowej lub instytucji zagranicznej na jego wniosek, zawiadamiając odpowiednio 

właściwą instytucję. Odwołanie następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku. 

4. Komendant Główny Policji, z uwagi na uzasadnione potrzeby Policji, może odwołać 

policjanta z oddelegowania bez jego zgody, zawiadamiając o tym instytucję krajową, 

instytucję zagraniczną lub instytucję finansującą oraz policjanta. Odwołanie 

następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia zawiadomienia. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 2–4, mogą być skracane za porozumieniem 

Komendanta Głównego Policji, instytucji krajowej, instytucji zagranicznej lub 

instytucji finansującej oraz zainteresowanego policjanta. 

 

Art. 36h. 

1. Po odwołaniu policjanta z oddelegowania przełożony właściwy w sprawach 

osobowych mianuje go na stanowisko nie niższe niż zajmowane przed 

oddelegowaniem. 

2. Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zwolnienie ze służby w Policji 

policjanta, o którym mowa w art. 36g, ze stanowiska równorzędnego do 

zajmowanego w instytucji krajowej. Nie dotyczy to policjanta, który podlega 

zwolnieniu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 8 albo 

wobec którego orzeczono karę dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko 

służbowe. 

Art. 36i. 

1. Policjant w okresie oddelegowania do instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej 

podlega przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych, z wyjątkiem 

oddelegowania do Biura Nadzoru Wewnętrznego.  
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2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień przełożonego, któremu policjant podlega 

z tytułu zajmowania stanowiska służbowego albo pełnienia funkcji w instytucji 

krajowej lub instytucji zagranicznej. 

 

Art. 36j. 

1. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej 

zachowuje prawo do urlopu w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie. 

2. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji 

zagranicznej przysługuje urlop w wymiarze i na zasadach obowiązujących w tej 

instytucji. 

3. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych w instytucji zagranicznej 

jest obowiązany informować na piśmie przełożonego właściwego w sprawach 

osobowych o wymiarze urlopu przysługującego i wykorzystanego w instytucji 

zagranicznej. 

4. Policjantowi odwołanemu z oddelegowania w instytucji zagranicznej przysługuje 

urlop uzupełniający w wymiarze odpowiadającym różnicy pomiędzy wymiarem 

urlopu wypoczynkowego i dodatkowego, ustalonego na podstawie ustawy, 

a wymiarem urlopu przysługującego mu w instytucji zagranicznej. 

 

Art. 36k. 

1. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji 

krajowej przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności 

pieniężne, w wysokości i na warunkach określonych w ustawie. 

2. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji 

krajowej położonej poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki organizacyjnej 

Policji, w której policjant pełnił dotychczas służbę, przysługują z tego tytułu 

należności przewidziane dla policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby 

w innej miejscowości. 

3. Instytucja krajowa wypłaca oddelegowanemu policjantowi: 

1) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia; 

2) nagrody roczne za okres oddelegowania; 

3) nagrody motywacyjne; 
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4) należności z tytułu podróży służbowych oraz oddelegowania, o którym mowa 

w ust. 2. 

4. Świadczenia i należności pieniężne niewymienione w ust. 3 przyznaje i wypłaca 

jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed 

oddelegowaniem. 

Art. 36l. 

Do policjanta oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej 

stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach analogicznych do zajmowanego przez niego stanowiska służbowego, w 

szczególności dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy, 

wyróżnień, odpowiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a także funduszu nagród, z wyłączeniem pozostałych przepisów w 

sprawie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i należności pieniężnych wynikających ze 

stosunku pracy. 

Art. 36m. 

1. Policjant w czasie oddelegowania do wykonywania zadań służbowych w instytucji 

zagranicznej zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego, dodatków do uposażenia 

o charakterze stałym i innych należności pieniężnych należnych na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub 

na ich wysokość. 

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, przysługują również: 

1) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej; 

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa 

domowego; 

3) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania; 

4) zwrot kosztów leczenia. 

3. Uposażenie oraz świadczenia i należności pieniężne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

pkt 3, nie przysługują policjantowi otrzymującemu za granicą wynagrodzenie na 

podstawie kontraktu zawartego z instytucją zagraniczną lub instytucją finansującą. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do policjanta oddelegowanego za granicę do 

wykonywania zadań zleconych przez instytucję zagraniczną albo zadań 

wynikających z programów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, 
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gdy okres oddelegowania trwa co najmniej rok, a wykonywanie zadań nie wymaga 

objęcia przez policjanta stanowiska w instytucji zagranicznej, w przypadku gdy 

wynagrodzenie to jest refundowane jednostce organizacyjnej Policji przez instytucję 

finansującą. 

Art. 36n. 

1. Policjantowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych w instytucji 

zagranicznej przysługują diety na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne 

wydatki, zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów oraz innych niezbędnych 

wydatków uznanych przez Komendanta Głównego Policji, na warunkach 

określonych w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za 

podróże służbowe i przeniesienia. 

2. Należności, o których mowa w ust. 1, policjant otrzymuje z tytułu podróży 

odbywanych: 

1) w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej; 

2) w celu załatwienia w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na 

polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Policji; 

3) w razie śmierci pozostających w kraju członków rodziny, na których przysługuje 

zasiłek pogrzebowy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach losowych – za 

zgodą Komendanta Głównego Policji; 

4) w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w kraju, raz na 2 lata, nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby w instytucji zagranicznej, 

z wyłączeniem ostatniego roku tej służby. 

3. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1, policjant otrzymał zwrot kosztów przejazdu ustalony z uwzględnieniem 

stawek za kilometr przebiegu pojazdu, określony na podstawie przepisów w sprawie 

przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. 

 

Art. 36o. 

Należności i świadczenia, o których mowa w art. 36m ust. 2, nie przysługują, jeżeli 

policjant otrzymuje od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej świadczenia 

pieniężne na cele analogiczne do określonych w tych przepisach. 
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Art. 36p. 

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

tryb przyznawania i wypłaty należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu 

do instytucji zagranicznej, o których mowa w art. 36m ust. 2, oraz właściwość 

przełożonych w tych sprawach, a także sposób i zakres składania informacji 

przełożonemu w związku z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej, mając na 

względzie zapewnienie sprawnej i terminowej wypłaty należności.> 

 

Art. 45. 

[1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant 

wojewódzki Policji albo Komendant CBŚP.] 

<1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant 

wojewódzki Policji, Komendant CBŚP albo Komendant BSWP.> 

2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, wymaga zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. 

3. W pozostałych przypadkach decyzje w sprawach, o których mowa w art. 37-41, podejmuje 

przełożony wymieniony w art. 32 ust. 1. 

 

Art. 48. 

1. Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji mianuje przełożony, o którym mowa 

w art. 32 ust. 1. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na 

stanowisko służbowe. 

2. Na stopnie policyjne w korpusach podoficerów i aspirantów Policji, a także na stopnie 

komisarza i nadkomisarza Policji, mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z 

wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji. 

[3. Na pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 3, oraz na stopnie generalnego 

inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 

wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie, z 

zastrzeżeniem ust. 2, mianuje Komendant Główny Policji.] 

<3. Na pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 3, oraz na stopnie 

generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Na pozostałe stopnie oficerskie w służbie spraw wewnętrznych mianuje minister 
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właściwy do spraw wewnętrznych. Natomiast na pozostałe stopnie oficerskie mianuje 

Komendant Główny Policji.> 

<Art. 50a. 

W przypadku planowanego przedterminowego mianowania na stopnie policyjne 

w korpusie oficerów młodszych Policji i korpusie oficerów starszych Policji właściwy 

przełożony może wystąpić do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o dokonanie 

weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o 

szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych.> 

Art. 52. 

1. Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska 

służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak 

nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu: 

- posterunkowego  - 1 roku, 

- starszego posterunkowego  - 1 roku, 

- sierżanta  - 2 lat, 

- starszego sierżanta  - 2 lat, 

- sierżanta sztabowego  - 2 lat, 

- młodszego aspiranta  - 3 lat, 

- aspiranta  - 3 lat, 

- starszego aspiranta  - 2 lat, 

- aspiranta sztabowego  - 4 lat, 

- podkomisarza  - 3 lat, 

- komisarza  - 4 lat, 

- nadkomisarza  - 4 lat, 

- podinspektora  - 3 lat, 

- młodszego inspektora  - 4 lat, 

- inspektora  - 4 lat. 

1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może mianować inspektora Policji 

na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w dotychczasowym 

stopniu okresu, o którym mowa w ust. 1 tiret piętnaste. 

2. (uchylony). 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na 

wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na wyższy 

stopień, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 48 [ust. 4] oraz art. 

49 i art. 50 [ust. 1]. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, może mianować na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie 

generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji, 

2)   Komendant Główny Policji może mianować na pozostałe stopnie policyjne 

- policjanta, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych. 

 

Art. 62. 

1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. 

2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać 

informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a 

ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku 

powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 

prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

4. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upoważnione, w celu 

przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń o stanie 

majątkowym, mają prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych. 
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<4a. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w celu przeprowadzenia analizy złożonych 

oświadczeń o stanie majątkowym ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania 

danych w nich zawartych.> 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że policjant, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, 

numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 

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

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich 

zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz 

tryb publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 7, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem o stanie majątkowym. 

 

Art. 71a. 

[1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów 

odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, komendanci wojewódzcy 

Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, 

komendanci rejonowi Policji, dyrektor instytutu badawczego, Komendant Wyższej Szkoły 

Policji i komendanci szkół policyjnych.] 

<1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów 

odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, 

komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci 

powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, dyrektor instytutu 

badawczego, Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych.> 

2. W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub doskonalenie zawodowe 

centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby odpowiadają Komendant 

Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia 
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Policji, realizując obowiązki, o których mowa w art. 207 § 2 pkt 1-6, art. 207
1
, art. 209

1
 § 

1-3, art. 209
2
, art. 214, art. 215, art. 237

4
 i art. 237

6
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), 

zwanej dalej "Kodeksem pracy". 

3. Za pracodawcę, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, a także 

przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w stosunku do podległych 

policjantów uważa się przełożonych wymienionych w ust. 1. 

4. Za osobę kierującą pracownikami, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu 

pracy, a także przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, uważa się 

policjanta pełniącego służbę lub wykonującego obowiązki na stanowisku kierowniczym. 

5. Policjant jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

służby. 

6. W sprawach bezpieczeństwa i higieny służby stosuje się odpowiednio przepisy działu 

dziesiątego Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, z 

wyłączeniem przepisów art. 207 § 2 pkt 7, art. 209
1
 § 4, art. 228 § 1 i 2, art. 229 § 1-1

2
, 4a 

i 8 w zakresie niedotyczącym wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania 

badań profilaktycznych pracowników oraz dokumentowania i kontroli badań okresowych 

i kontrolnych, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 1-3
1
, art. 235-235

2
, art. 237-237

2
, art. 237

7
 § 

1 pkt 1 i § 2-4, art. 237
8 

§ 1, art. 237
9
 § 3, art. 237

11
 § 4 oraz art. 23711

a
 § 4. 

7. Przepisów art. 209
2
, art. 209

3
, art. 210 § 1-5 i art. 226 oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy nie stosuje się do wykonywanych 

przez policjanta zadań określonych w: 

1)   art. 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz 6; 

2)   art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, jeżeli charakter tych działań ma związek z zadaniami 

określonymi w pkt 1. 

Art. 110. 

1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna 

w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda 

przysługuje. 

2. (uchylony). 

3. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 

przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca 



- 95 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3a. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1)   korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2)   przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3; 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

3b. Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn 

pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych 

zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na 

podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

3c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy warunkowego 

umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii. 

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant: 

1)   korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; 

1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których 

mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się 

dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu 

pracy; 

1c)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368); 

2)   został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w 

przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a; 
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3)   został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty 

bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7; 

4)   zmarł lub został uznany za zaginionego. 

4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w okresie 

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. Przepisy ust. 

3b i 3c stosuje się. 

5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku: 

1)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 

2)   naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

3)   otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

4)   otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

3. 

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

2)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego 

policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8; 

3)   popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 134 pkt 3-6; 

4)   zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 

8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w 

którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 

41 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8, a także w art. 134 pkt 3-6, lub otrzymał opinię, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3, albo został zwolniony ze służby w przypadkach, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, a jeżeli nagroda została już wypłacona - 

za rok, w którym: 

1)   postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone 

prawomocnym orzeczeniem lub 

2)   policjant został zwolniony ze służby. 
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8a. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej 

ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 

dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w 

sprawach osobowych policjantów. 

8b. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w 

szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki 

policjanta w służbie. 

8c. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody 

rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

10. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia zwolnienia. 

11. W razie śmierci albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się 

małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do renty 

rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, 

która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby. 

13. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na 

stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 

14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji. 

[15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom 

szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie.] 

<15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), 

komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Komendantowi BSWP przyznaje nagrodę 
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roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych.> 

Art. 133. 

1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, któremu 

powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub 

któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na 

szkolenie zawodowe, studia w Wyższej Szkole Policji lub kurs doskonalenia zawodowego 

w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji jest przełożony dyscyplinarny w miejscu 

pełnienia służby, odbywania szkolenia lub nauki, z wyłączeniem możliwości orzekania 

kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

3. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami 

państwa jest dowódca kontyngentu policyjnego, w którym policjant pełni służbę, z 

wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza 

przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

<3a. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta oddelegowanego do pełnienia służby w 

Biurze Nadzoru Wewnętrznego jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, 

z wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3–6, które 

wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. Przepisy art. 135d ust. 2, 

art. 135h ust. 2, art. 135k ust. 4, art. 135r ust. 9 oraz art. 135s ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

3b. Przełożonym dyscyplinarnym Komendanta BSWP i jego zastępcy jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem możliwości orzekania kar 

określonych w art. 134 pkt 3–6, które wymierza przełożony, o którym mowa 

w art. 32 ust. 1. Przepisy art. 135d ust. 2, art. 135h ust. 2, art. 135k ust. 4, art. 135r 

ust. 9 oraz art. 135s ust. 5 stosuje się odpowiednio.> 

4. W przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej 

Policji i związanej z tym zmiany właściwości przełożonego dyscyplinarnego, 

postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec policjanta przejmuje i orzeka w pierwszej 

instancji nowy przełożony dyscyplinarny. 
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5. Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją podlega władzy 

dyscyplinarnej przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

6. Przełożony dyscyplinarny może w formie pisemnej upoważnić swoich zastępców lub 

innych policjantów z kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji do 

załatwiania spraw dyscyplinarnych w jego imieniu w ustalonym zakresie. 

7. Wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych 

rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia. 

8. Wyższymi przełożonymi dyscyplinarnymi w postępowaniu dyscyplinarnym są: 

1)   komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji; 

2)   Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) 

i rejonowego Policji; 

[3)   Komendant Główny Policji - w stosunku do Komendanta CBŚP, komendanta 

wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły 

policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.] 

<3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta 

BSWP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, 

komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 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: 
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1)   ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; 

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. poz. 1650, z późn. zm.), 

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)  
(1)

 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 
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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 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. 

poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783), 

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 

2016 r. poz. 645, 691, 868 i 1265), 

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) 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 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

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. 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

<Art. 3b. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz osoby powoływane na stanowiska, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3, art. 3c ust. 2 i 5 oraz art. 5 ust. 2 i 5, a także mianowane na 

stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej oraz naczelnika, 

mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 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.). Weryfikacja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, może być prowadzona także wobec funkcjonariuszy Straży 

Granicznej oraz osób zajmujących te stanowiska. 
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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 – funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura 

Ochrony Rządu 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 
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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. 

13. Komendant BSWSG przedstawia corocznie do dnia 31 stycznia ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych informację o działalności BSWSG.> 

 

Art. 5a. 

1. Komendant Główny Straży Granicznej wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego 

mu urzędu - Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną". 

2. Komendanci oddziałów, komendanci placówek oraz komendanci dywizjonów wykonują 

swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów - komend oddziałów, placówek i 

dywizjonów. 

3. Zadania dyrektora generalnego urzędu przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Komendzie Głównej wykonuje Komendant Główny Straży Granicznej; 

2)   komendach oddziałów, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej wykonuje 

właściwy miejscowo komendant oddziału Straży Granicznej [.] <;> 

<3) BSWSG wykonuje Komendant BSWSG.> 

 

<Art. 5b. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej są obowiązani współdziałać z 

Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w szczególności: 

1) udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, niezbędne 

uzbrojenie, wyposażenie, urządzenia i środki techniczne; 
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2) zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez inspektorów 

Biura Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez zapewnienie swobodnego 

wstępu na teren jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, niezwłocznego 

przedstawiania żądanych informacji i dokumentów, terminowego udzielania 

ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń 

technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, 

oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem; 

3) przekazywać dane funkcjonariuszy Straży Granicznej objętych weryfikacją, 

o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. 

o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym: 

a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dyrektorów 

i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych oraz naczelników, 

b) oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza granicami 

kraju na okres przekraczający 14 dni, z wyłączeniem oddelegowania do 

pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, o 

którym mowa w art. 147c pkt 3a, 

c) wystąpieniem o mianowanie na stopnie generała brygady Straży Granicznej 

(kontradmirała Straży Granicznej) oraz generała dywizji Straży Granicznej 

(wiceadmirała Straży Granicznej), 

d) wystąpieniem o przedterminowe mianowanie w korpusie oficerów w Straży 

Granicznej,  

e) wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 

i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), 

f) oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego; 

4) udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 

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 i ...).> 
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Art. 6. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi 

oddziały Straży Granicznej, uwzględniając nadanie im nazwy, określenie siedziby oraz 

terytorialnego zasięgu działania. 

2. Komendant Główny Straży Granicznej, w drodze zarządzenia: 

1)   tworzy i znosi placówki oraz dywizjony, a także określa ich terytorialny zasięg 

działania; 

[2)   określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;] 

<2) określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, 

zastrzeżeniem ust. 2a;> 

3)   określa szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz 

organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów. 

<2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa liczbę i rodzaj etatów 

w BSWSG.> 

3. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, określać wzory 

symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

4. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, tworzyć i znosić 

ośrodki szkolenia Straży Granicznej i ośrodki Straży Granicznej oraz określać ich 

organizację i zakres działania. 

5. Komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ośrodka Straży Granicznej oraz ich 

zastępców powołuje i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej. Komendanci 

ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodka Straży Granicznej są przełożonymi 

wszystkich podległych im funkcjonariuszy. 

 

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. 
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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), bez wiedzy i 

zgody osoby, której dane dotyczą. 

1b. [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 oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego 

funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową]. 

<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 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1167). 

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 



- 109 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 poz. 963 i 1247), 

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: 

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; 
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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. 9b. 

1. Straż Graniczna przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy osób 

niebędących jej funkcjonariuszami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie 

udzielającej pomocy Straży Granicznej, w zakresie czynności operacyjno-

rozpoznawczych. 

[2. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w 

przypadkach i w trybie określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o 

niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez 

tego ministra (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 

3. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być ujawnione na żądanie prokuratora, także 

w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z 

oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-

rozpoznawczych; ujawnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i 

pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra.] 

<2. Udostępnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w 

przypadkach i w trybie określonych w art. 9da. 

3. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być udostępnione, na żądanie 

prokuratora lub sądu, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę 

osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem 

czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadku ujawnienia przez tę osobę 

faktu udzielania pomocy Straży Granicznej w zakresie czynności operacyjno-

rozpoznawczych; udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym 

w art. 9da.> 

4. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom niebędącym funkcjonariuszami 

może być przyznane wynagrodzenie. 
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4a. Koszty podejmowanych przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych 

oraz wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim, ze względu na 

ochronę określoną w art. 9c ust. 1, nie mogą być stosowane przepisy o finansach 

publicznych i rachunkowości, pokrywane są z tworzonego na ten cel funduszu 

operacyjnego. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób 

tworzenia funduszu operacyjnego i gospodarowania nim oraz podmioty właściwe w tych 

sprawach. 

6. (uchylony). 

[Art. 9d. 

Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji, a także o 

prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych oraz o stosowanych środkach i 

metodach ich realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z 

wykonywaniem tych czynności. W takim przypadku udzielenie informacji następuje w trybie 

określonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach 

pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra.] 

 

<Art. 9d. 

1. Udzielenie informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 

oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić: 

1) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności; 

2) w związku ze współpracą prowadzoną z innymi organami, służbami lub 

instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym także w związku z prowadzoną współpracą 

z organami i służbami innych państw w trybie i zakresie określonym w umowach 

i porozumieniach międzynarodowych. 

2. Udzielenie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych oraz w trybie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a, może 

nastąpić: 
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1) na żądanie sądu lub prokuratora, a wykorzystanie tych informacji może 

nastąpić tylko w celu ścigania karnego; 

2) w przypadku gdy ustawa nakłada obowiązek udzielenia lub umożliwia udzielenie 

takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów 

lub porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach gdy zatajenie takiej 

informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. 

3. Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji czynności 

operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 udzielenie informacji 

następuje w trybie określonym w art. 9da.> 

 

<Art. 9da. 

1. Komendant Główny Straży Granicznej może zezwalać: 

1) byłym i obecnym funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, 

z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 5, 

2) osobom oddelegowanym do Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych 

w okresie oddelegowania, 

3) osobom udzielającym funkcjonariuszom Straży Granicznej pomocy 

w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych 

– na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu 

podmiotowi. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 9d 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 9e, art. 9f, art. 9g i art. 10b, z wyjątkiem 

dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy lub prokurator Biura Lustracyjnego 

lub oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku 

z wykonywaniem ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 1530, 1600 i 1909) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). 
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3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pomimo żądania prokuratora lub 

sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie 

albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć 

człowieka – Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek prokuratora lub 

sądu, przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. Jeżeli minister właściwy do spraw 

wewnętrznych stwierdzi, że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest 

uzasadnione, Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany zezwolić na 

udostępnienie wnioskowanych informacji. 

4. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych stosuje się tryb 

określony w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. W przypadku Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG oraz 

ich zastępców 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, funkcjonariuszy BSWSG, zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przepisy ust. 2 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 9e. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   
(3)

 określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 

168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3, art. 270a § 1 i 2, art. 271a 

§ 1 i 2, art. 277a § 1 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności dokumentów 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, 
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3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

4)   
(4)

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

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

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), a także art. 44 i art. 46a 

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

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446, z późn. zm.), art. 11-13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie 

obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669 i 1948), art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz art. 29a ust. 1 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 

2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086), jeżeli przestępstwa te pozostają w 

związku z przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową, 

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

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

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych,] 

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

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku 

z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także funkcjonariuszy 

i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej w przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a,> 

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

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

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

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

8)   
(5)

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

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

9)   
(6)

 o których mowa w pkt 1-8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo 

art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z tymi przestępstwami 

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

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 

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

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną]. 

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

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta BSWSG, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek 

komendanta oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 

prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

operacyjną.> 

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

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

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

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

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

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

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

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

[1)   Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego,] 

<1) Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant BSWSG, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,> 
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2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

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

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

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony). 

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

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

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

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

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

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

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

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

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

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

pkt 7a. 

7b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 
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4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

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

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

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

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

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

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

<Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta BSWSG lub komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie 

dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu 

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

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

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

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

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, 

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

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

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

nie może przekraczać 12 miesięcy. 

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

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

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

<10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG 

lub komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może, również po upływie okresów, o których 

mowa w ust. 9, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej 
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na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 

miesięcy. 

10a. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG albo komendant 

oddziału Straży Granicznej może upoważnić swojego zastępcę do składania 

wniosków, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania 

kontroli operacyjnej w trybie ust. 4.> 

<10b. Wnioski, postanowienia, pisemne zgody i zarządzenia, o których mowa w ust. 1, 4, 

9 i 10, w odniesieniu do spraw realizowanych przez BSWSG, Komendant BSWSG 

przekazuje do wiadomości Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.> 

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

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

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

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

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

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

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

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

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

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

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

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

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

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 
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15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

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

tej kontroli. 

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

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 

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

operacyjnej]. <W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub 

komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o którym mowa 

w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

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

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

16a. (uchylony). 

16b. (uchylony). 

16c. (uchylony). 

16d. (uchylony). 

16e. (uchylony). 

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

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

Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

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

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

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

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

postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant 

oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały]. 

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

karnego, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG albo 

komendant oddziału Straży Granicznej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne 

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

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których 

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

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

Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej, 

Komendant BSWSG albo komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje 

prokuratorowi te materiały.> 

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

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

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

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

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

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

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

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

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

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

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

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

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

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

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

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

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

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

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 
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17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

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

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

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

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

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

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

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

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

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

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

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

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

Art. 9f. 

1. W sprawach o przestępstwa: 

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

pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 
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1a)  określone w art. 229 Kodeksu karnego, popełnione przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej,] 

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

funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, a także funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura 

Ochrony Rządu lub strażaków Państwowej Straży Pożarnej w przypadku, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a, 

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

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 

Straży Granicznej, a także funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura 

Ochrony Rządu lub strażaków Państwowej Straży Pożarnej w przypadku, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a,> 

2)   
(7)

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

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 § 2 i 3, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 

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

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

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

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, 

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

4)   pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również 

przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 

wybuchowych oraz o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających 

ograniczeniom, a także o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5)   ścigane na mocy umów międzynarodowych 
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- czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej 

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania 

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

zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających 

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

są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

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

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

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

majątkowej. 

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

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

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

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

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

informuje o ich wynikach.] <Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o 

przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2 w odniesieniu do funkcjonariuszy i 

pracowników BSWSG oraz w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 

2a, 2b, 2c i 3–5, Komendant BSWSG w sprawach o przestępstwa, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1–2, a komendant oddziału Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, 

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

których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego 

właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej zarządzającego te 

czynności, którego na bieżąco informuje o ich wynikach.>Prokurator może zarządzić 

zaniechanie czynności w każdym czasie. 

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

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

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

[Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może, 

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

jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, 

jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia]. <Komendant Główny Straży Granicznej, 
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Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej może, po uzyskaniu 

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

przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli 

nie ustały przyczyny ich zarządzenia.> Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 

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

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

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 

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

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

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

właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony 

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

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

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

wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Straży Granicznej w 

sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1, Komendant BSWSG w sprawach 

o przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, a komendant oddziału Straży 

Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, może, po 

uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie 

czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 

4.> 

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

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

dźwięku. 

<5a. Zarządzenia, pisemne zgody i wnioski, o których mowa w ust. 3, 4 i 4a 

w odniesieniu do spraw realizowanych przez BSWSG, Komendant BSWSG 

przekazuje do wiadomości Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.> 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu 

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

podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.] <W przypadku uzyskania 
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dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej, Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej 

przekazuje właściwemu prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, 

wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w 

ust. 1 i 2.> W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

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

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

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

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

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

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

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

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

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

niszczenia materiałów uzyskanych podczas tych czynności, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów, 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 

Art. 9g. 

[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu 

udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 9e ust. 1, albo ustalenia tożsamości 

osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa 

Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może 

zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i 

obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego.] 

<1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu 

udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 9e ust. 1, albo ustalenia 

tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów 
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przestępstwa Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub 

komendant oddziału Straży Granicznej może zarządzić niejawne nadzorowanie 

wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 

przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.> 

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie właściwego ze 

względu na siedzibę organu zawiadamiającego prokuratora okręgowego, który może 

nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie. 

<2a. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja o nakazie zaniechania 

czynności, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do spraw realizowanych przez 

BSWSG, Komendant BSWSG przekazuje do wiadomości Inspektorowi Nadzoru 

Wewnętrznego.> 

3. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, bieżąco informuje prokuratora 

okręgowego, o którym mowa w ust. 2, o wynikach przeprowadzonych czynności. 

4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane środki 

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

dźwięku. 

5. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające 

przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w 

całości lub w części. 

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

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi 

okręgowemu, o którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania czynności, o których mowa w ust. 1]. <W przypadku uzyskania dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla 

toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży Granicznej, 

Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje 

prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały 

zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1.> W 

postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio 

art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 



- 127 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

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

o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru 

podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i 

rejestrów. 

Art. 10b. 

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

niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej 

albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w: 

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

z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi", 

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

2016 r. poz. 1113 i 1250), 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 2016 r. poz. 1030), zwane dalej "danymi internetowymi" 

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

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący usługi 

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

[1)   funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Straży 

Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej albo osoby przez nich 

upoważnionej;] 

<1) funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego 

Straży Granicznej, Komendanta BSWSG lub komendanta oddziału Straży 

Granicznej albo osoby przez nich upoważnionej;> 

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

których mowa w pkt 1; 

3)   za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

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

1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora 

pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy 

niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a tym podmiotem. 
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4. Udostępnienie Straży Granicznej danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za 

pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli: 

1)   wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

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

uzyskane, 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych; 

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

organizacyjne Straży Granicznej albo prowadzonych przez nie czynności. 

[5. Komendant Główny Straży Granicznej i komendant oddziału Straży Granicznej prowadzą 

rejestry wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych 

zawierające informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną Straży Granicznej i 

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

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

o ochronie informacji niejawnych. 

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

Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej 

przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.] 

<5. 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. 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. 
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Art. 10c. 

1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 9e 

ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Straż Graniczna 

może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z 

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

zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji 

stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek 

papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych 

umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z 

przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

2)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

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

3)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową; 

4)   funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

5)   podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.). 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym 

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

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

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

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

[4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej albo 

komendanta oddziału Straży Granicznej przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek.] 

<4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta BSWSG albo komendanta oddziału Straży Granicznej 
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przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu Straży 

Granicznej składającego wniosek.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać: 

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

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot 

obowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

7. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie organowi Straży 

Granicznej wnioskującemu o wydanie postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

8. W przypadku wyrażenia przez sąd zgody na udostępnienie informacji, uprawniony przez 

sąd organ Straży Granicznej pisemnie informuje podmiot obowiązany do udostępnienia 

informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być udostępnione, 

podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza 

upoważnionego do ich odbioru. Do pisemnej informacji dołącza się postanowienie sądu. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

Straż Graniczna, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

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

Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z 

możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może 

zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 9e ust. 

12 stosuje się odpowiednio.] 

<10. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub w odniesieniu do spraw 
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realizowanych przez BSWSG na wniosek Komendanta BSWSG, złożony po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze 

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

o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie 

podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych 

czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się 

odpowiednio.> 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

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

Straż Graniczną przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie 

po jego umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niezawierające informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Straży Granicznej, 

który wnioskował o udostępnienie informacji i danych. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

[Art. 10e. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4-5d i 10, Komendant 

Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może zarządzić o 

zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, 

przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez Straż Graniczną, z uwzględnieniem 

konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług 

telekomunikacyjnych. 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej 

lub komendant oddziału Straży Granicznej niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej]. 
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<Art. 10e. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4–5d i 10, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży 

Granicznej może zarządzić o zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających 

telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania 

czynności przez Straż Graniczną, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji 

skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej 

niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.> 

 

Art. 36. 

[1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne 

stanowisko oraz zwalniania z tego stanowiska właściwi są przełożeni: Komendant Główny 

Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków 

szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej.] 

<1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne 

stanowisko oraz zwalniania z tego stanowiska właściwi są przełożeni: Komendant 

Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG, komendanci oddziałów Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci 

ośrodków Straży Granicznej.> 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi służy odwołanie do wyższego 

przełożonego, oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Art. 39b. 

1. Funkcjonariusz pełniący służbę na określonych stanowiskach służbowych lub w 

określonych komórkach organizacyjnych albo przewidywany do takiej służby może być 

poddany testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu lub badaniu 

psychofizjologicznemu, mającym na celu sprawdzenie jego przydatności i predyspozycji 

do służby na tych stanowiskach lub w tych komórkach organizacyjnych. 
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2. Przeprowadzenie testu i badań, o których mowa w ust. 1, w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w: 

1)   Komendzie Głównej Straży Granicznej zarządza Komendant Główny Straży 

Granicznej; 

2)   oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży 

Granicznej zarządza komendant tego oddziału, ośrodka szkolenia albo ośrodka [.] 

<;> 

<3) BSWSG zarządza Komendant BSWSG.> 

3. Testami lub badaniami, o których mowa w ust. 1, mogą być, na zarządzenie Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, objęci również funkcjonariusze kwalifikowani do 

skierowania na określone szkolenia, w tym do szkoły podoficerskiej, szkoły chorążych lub 

na przeszkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 55 ust. 1. 

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

1)   tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania testu 

sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego 

mających na celu sprawdzenie przydatności i predyspozycji funkcjonariusza do 

służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach 

organizacyjnych, albo odbycia szkolenia, 

2)   tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania badań 

psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3, 

3)   stanowiska służbowe oraz komórki organizacyjne, w których funkcjonariusze mogą 

być poddani badaniom i testom, o których mowa w ust. 1 

- uwzględniając zakres i ramową metodykę przeprowadzania badań i testów, w zależności 

od celu badania lub testu, a także terminy ich przeprowadzania, w przypadku gdy 

badania lub testy mają charakter okresowy. 

 

Art. 41. 

1. Funkcjonariuszowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym 

stanowisku na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. W okresie tym funkcjonariuszowi 

przysługuje uposażenie stosownie do powierzonego stanowiska, lecz nie niższe od 

dotychczasowego. 

[2. Funkcjonariusza można oddelegować do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną.] 
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<2. Funkcjonariusza można oddelegować do wykonywania zadań poza Strażą 

Graniczną: 

1) do pracy w celu wykonywania zadań określonych w ustawie, w szczególności 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 

wykonywaniem czynności w sprawach cudzoziemców; 

2) w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.> 

<2a. Oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru 

Wewnętrznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 

r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 41b–41l.> 

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb oddelegowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących 

funkcjonariuszowi w czasie oddelegowania, uwzględniając charakter zadań służbowych 

wykonywanych poza Strażą Graniczną, do których funkcjonariusz może być 

oddelegowany, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o oddelegowanie 

funkcjonariusza, sposób wyrażania przez niego zgody na oddelegowanie, tryb 

postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania, uprawnienia i obowiązki 

funkcjonariusza, w szczególności w zakresie ustalania i wypłaty uposażenia oraz prawa 

do urlopu, a także tryb i sposób odwołania funkcjonariusza z oddelegowania.] 

 

<Art. 41a. 

Komendant Główny Straży Granicznej jest organem właściwym w sprawach 

oddelegowania funkcjonariusza do pracy poza Strażą Graniczną, zwanego dalej 

„oddelegowaniem”, oraz odwołania z tego oddelegowania, z zastrzeżeniem art. 11g ust. 4 

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

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 41b. 

1. Z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariusza występuje kierownik urzędu 

państwowego, a w przypadku oddelegowania do urzędu administracji rządowej – 

dyrektor generalny tego urzędu. 
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2. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do pracy do urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu pełnienia służby w placówce 

zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476) z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1, występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Wniosek, 

o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora generalnego służby zagranicznej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę urzędu państwowego, 

wyznaczone stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny dla funkcjonariusza, 

wysokość wynagrodzenia, kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych zadań 

i obowiązków. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać wskazanie 

funkcjonariusza proponowanego do oddelegowania. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć oddelegowania funkcjonariusza do 

wykonywania pracy w urzędach państwowych, w których wykonywane są zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wykonywane 

są czynności w sprawach cudzoziemców. 

5. Wniosek o oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania pracy w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej może dotyczyć 

wyłącznie stanowisk, na których w myśl odrębnych przepisów mogą być zatrudniani 

oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub 

strażacy Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Art. 41c. 

Oddelegowanie następuje po wyrażeniu przez funkcjonariusza zgody w formie 

pisemnego oświadczenia wskazującego nazwę urzędu państwowego i stanowisko 

służbowe lub stopień dyplomatyczny, na którym funkcjonariusz godzi się wykonywać 

zadania, a także okres wykonywania tych zadań. 

 

Art. 41d. 

Uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 41b ust. 1, można odmówić, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami Straży Granicznej, z wyjątkiem oddelegowania do Biura 

Nadzoru Wewnętrznego.  
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Art. 41e. 

1. W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 41b ust. 1: 

1) zalicza się – do celów związanych z pełnieniem służby w Straży Granicznej oraz 

obliczania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących 

funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania – stanowisko służbowe lub stopień 

dyplomatyczny określone we wniosku, o którym mowa w art. 41b ust. 1, do 

odpowiedniej grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży 

Granicznej oraz ustala stopień etatowy, do którego zaszeregowuje to stanowisko 

lub stopień dyplomatyczny, stosownie do zaszeregowania stanowisk służbowych 

funkcjonariuszy Straży Granicznej do grup uposażenia zasadniczego; 

2) uzgadnia się z osobą, o której mowa w art. 41b ust. 1 i 2, kandydaturę 

funkcjonariusza proponowanego do oddelegowania do wykonywania pracy 

w urzędzie państwowym, po uprzednim uzyskaniu od funkcjonariusza 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na oddelegowanie. 

2. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje na podstawie rozkazu personalnego, w 

którym zwalnia się funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska 

służbowego i oddelegowuje do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną. 

3. W rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności: 

1) datę zwolnienia funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska 

służbowego oraz wysokość przysługującego mu na tym stanowisku uposażenia; 

2) nazwę urzędu państwowego, do którego następuje oddelegowanie; 

3) określenie stanowiska służbowego lub stopnia dyplomatycznego przeznaczonego 

dla funkcjonariusza, ze wskazaniem składników uposażenia ustalonych zgodnie 

z ust. 1 pkt 1; 

4) określenie czasu trwania oddelegowania. 

 

Art. 41f. 

1. Wyznaczenie na stanowisko służbowe w urzędzie państwowym, do którego 

funkcjonariusz został oddelegowany do wykonywania pracy, następuje zgodnie z 

odrębnymi przepisami obowiązującymi przy wyznaczaniu na dane stanowisko 

służbowe lub stopień dyplomatyczny. 
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2. Osoba, o której mowa w art. 41b ust. 1 i 2, może przenieść oddelegowanego 

funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny w urzędzie 

państwowym po uzyskaniu zgody: 

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej, z wyjątkiem przypadku, gdy 

przeniesienie następuje na polecenie ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, oraz 

2) funkcjonariusza, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. 

3. W przypadku zmiany stanowiska służbowego w trybie, o którym mowa w ust. 2, w 

rozkazie personalnym określa się stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny, 

na które oddelegowany funkcjonariusz został przeniesiony, ze wskazaniem 

składników uposażenia ustalonych zgodnie z art. 41e ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 41g. 

Okres oddelegowania funkcjonariusza może zostać przedłużony na wniosek osoby, o 

której mowa w art. 41b ust. 1 i 2. Przepisy art. 41f ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 41h. 

1. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym 

uposażenie i inne świadczenia pieniężne, na zasadach określonych w ustawie. 

2. Do oddelegowanego funkcjonariusza stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach służbowych równorzędnych do 

zajmowanego przez funkcjonariusza, dotyczące obowiązków pracodawcy i 

pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień i kar, czasu pracy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także przyznawania nagród. 

3. W przypadku gdy wypłacone oddelegowanemu funkcjonariuszowi dodatkowe 

wynagrodzenie roczne lub nagroda roczna są niższe od nagrody rocznej obliczonej 

na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, albo dodatkowe wynagrodzenie 

roczne lub nagroda roczna nie przysługują z uwagi na okres pracy w urzędzie 

państwowym, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie przez 

jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, w której pełnił on służbę przed 

oddelegowaniem. 
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Art. 41i. 

1. Urząd państwowy, do którego oddelegowano funkcjonariusza, wypłaca 

funkcjonariuszowi: 

1) uposażenie; 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagrodę roczną za okres oddelegowania; 

3) nagrody uznaniowe. 

2. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę 

przed oddelegowaniem, wypłaca funkcjonariuszowi: 

1) świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz niewymienione w ust. 1 należności 

i świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia służby; 

2) nagrodę jubileuszową; 

3) należności z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu i należności pośmiertne; 

4) wyrównanie, o którym mowa w art. 41h ust. 3. 

 

Art. 41j. 

Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlopów udziela właściwy przełożony w urzędzie 

państwowym, do którego oddelegowano funkcjonariusza, na zasadach i w wymiarze 

określonych w ustawie. 

Art. 41k. 

1. Oddelegowanie kończy się z upływem okresu, na który funkcjonariusz został 

oddelegowany. 

2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, odwołanie funkcjonariusza 

z oddelegowania następuje: 

1) z urzędu, w przypadku gdy: 

a) funkcjonariusz zwalniany jest ze służby w Straży Granicznej albo 

b) jest to uzasadnione potrzebami służby; 

2) na wniosek: 

a) osób, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2, 

b) oddelegowanego funkcjonariusza. 

3. Odwołanie z oddelegowania w przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a – nie wymaga zgody oddelegowanego funkcjonariusza; 

2) ust. 2 – następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od daty wskazanej w 

rozkazie personalnym. 
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4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być skrócony za porozumieniem 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, urzędu państwowego oraz 

zainteresowanego funkcjonariusza. 

 

Art. 41l. 

1. Po odwołaniu funkcjonariusza z oddelegowania właściwy przełożony mianuje go na 

stanowisko nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem. 

2. Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na zwolnienie ze służby w 

Straży Granicznej funkcjonariusza, o którym mowa w art. 41k, ze stanowiska 

równorzędnego do zajmowanego w urzędzie państwowym albo w urzędzie 

administracji rządowej. Nie dotyczy to funkcjonariusza, który podlega zwolnieniu ze 

służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 10 albo wobec 

którego orzeczono karę dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.> 

 

Art. 53. 

[1. Na stopnie chorążych Straży Granicznej mianuje Komendant Główny Straży Granicznej.] 

<1. Na stopnie chorążych Straży Granicznej mianuje Komendant Główny Straży 

Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.> 

2. Na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała Straży Granicznej 

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie Straży Granicznej mianuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

<3. Na stopnie chorążych Straży Granicznej w BSWSG mianuje Komendant BSWSG.> 

 

<Art. 55a. 

W przypadku planowanego przedterminowego mianowania na stopnie w korpusie 

oficerów Straży Granicznej właściwy przełożony może wystąpić do Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy 

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

właściwego do spraw wewnętrznych.> 
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Art. 75a. 

[1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych funkcjonariuszy 

odpowiadają Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia 

Straży Granicznej.] 

<1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych funkcjonariuszy 

odpowiadają Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG, 

komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej 

i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej.> 

2. Za pracodawcę w rozumieniu przepisów działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), zwanej dalej "Kodeksem pracy", a także 

przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w stosunku do podległych 

funkcjonariuszy uważa się przełożonych wymienionych w ust. 1. 

 

Art. 91a. 

[1. Funkcjonariusze składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku 

objętym małżeńską wspólnością majątkową, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, 

właściwym komendantom oddziałów Straży Granicznej, komendantom ośrodków szkolenia 

Straży Granicznej lub komendantom ośrodków Straży Granicznej przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na ich żądanie. Komendant Główny 

Straży Granicznej oraz zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej składają 

oświadczenie o swoim stanie majątkowym ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych.] 

<1. Funkcjonariusze składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, Komendantowi Głównemu 

Straży Granicznej, Komendantowi BSWSG, właściwym komendantom oddziałów 

Straży Granicznej, komendantom ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub 

komendantom ośrodków Straży Granicznej przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu 

stosunku służbowego, corocznie oraz na ich żądanie. Komendant Główny Straży 

Granicznej oraz zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej składają 

oświadczenie o swoim stanie majątkowym ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych.> 
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2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 

uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych 

udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku 

powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa 

handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej. 

[3. Pracownicy Straży Granicznej składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym 

o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, na żądanie Komendanta Głównego 

Straży Granicznej, właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów 

ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub komendantów ośrodków Straży Granicznej.] 

<3. Pracownicy Straży Granicznej składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, 

w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, na żądanie 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, właściwych 

komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia 

Straży Granicznej lub komendantów ośrodków Straży Granicznej.> 

4. W przypadku konieczności złożenia corocznego oświadczenia majątkowego na podstawie 

przepisów odrębnych, funkcjonariusze składają jedno oświadczenie majątkowe na 

zasadach i w trybie określonych w tych przepisach. 

5. Oświadczenia o stanie majątkowym corocznie składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

[6. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant Główny 

Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci 

ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub komendanci ośrodków Straży Granicznej oraz 

osoby przez nich pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

analizy oświadczeń.] 

<6. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant 

Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG, właściwi komendanci oddziałów 

Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub 
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komendanci ośrodków Straży Granicznej oraz osoby przez nich pisemnie 

upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy oświadczeń.> 

<6a. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w celu przeprowadzenia analizy złożonych 

oświadczeń o stanie majątkowym ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania 

danych w nich zawartych.> 

7. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez okres 

10 lat od dnia jego złożenia. 

8. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniącej funkcję organu Straży Granicznej jest 

publikowane bez jej zgody na właściwej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, z 

wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca 

zamieszkania i miejsca położenia nieruchomości. 

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

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich 

zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z 

objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o 

odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb 

publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 8, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem, o których mowa w ust. 1-3, a także konieczność ujednolicenia 

formy przekazywanych informacji oraz zapewnienia zupełności i przejrzystości 

przedstawianych informacji. 

Art. 94. 

1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w 

wyniku ich działalności inwestycyjnej albo [od terenowych organów rządowej 

administracji ogólnej,] stanowiące własność gmin lub zakładów pracy, a także zwalniane 

przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

2. Na kwatery tymczasowe przeznacza się lokale mieszkalne albo pomieszczenia mieszkalne 

w należytym stanie technicznym i sanitarnym, które znajdują się w budynkach na terenie 

zamkniętym lub w budynkach przeznaczonych na cele służbowe. 
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3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 113a. 

1. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda 

roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który 

nagroda przysługuje. 

2. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w okresie 

tymczasowego aresztowania albo zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że 

postępowanie karne lub dyscyplinarne będące przyczyną aresztowania lub zawieszenia 

zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź funkcjonariusz został uniewinniony 

na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

3. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy warunkowego umorzenia 

postępowania karnego ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub 

amnestii. 

4. Nagrodę roczną obniża się od 20% do 50% za rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz: 

1)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nieumyślne, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nieumyślne; 

2)   naruszył dyscyplinę służbową lub zasady etyki zawodowej, jeżeli za czyn ten 

prawomocnym orzeczeniem wymierzono mu karę dyscyplinarną nie surowszą niż 

nagana z ostrzeżeniem; 

3)   nie wywiązywał się z obowiązków służbowych, co zostało stwierdzone w opinii 

służbowej. 

5. Nagroda roczna nie przysługuje w przypadku: 

1)   skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

2)   wymierzenia funkcjonariuszowi za czyn, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kary 

dyscyplinarnej: 

a)  wydalenia ze służby, 

b)  ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, 

c)  obniżenia stopnia, 

d)  wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, 
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e)  ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku; 

3)   zwolnienia funkcjonariusza ze służby z powodu: 

a)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nieumyślne, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nieumyślne, 

b)  popełnienia czynu o znamionach przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, jeżeli 

popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie w służbie, 

c)  niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co 

najmniej 6 miesięcy, 

d)  nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie odbywania 

służby przygotowawczej. 

6. Jeżeli przeciwko funkcjonariuszowi toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne o czyn 

popełniony w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda roczna, do czasu 

zakończenia tego postępowania nie przyznaje mu się nagrody rocznej. 

7. Nagrodę roczną obniża się lub się jej nie przyznaje w przypadkach, o których mowa w ust. 

4 i 5, za rok kalendarzowy, w którym: 

1)   funkcjonariusz popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub 

dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda roczna została wypłacona - za rok, w którym 

postępowanie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją; 

2)   funkcjonariuszowi wydano opinię służbową, od której nie złożył odwołania, lub 

ostateczną opinię służbową w rozumieniu przepisów o okresowym opiniowaniu 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

8. Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w ciągu trzech pierwszych miesięcy 

kalendarzowych następujących po roku, za który przysługuje nagroda. 

9. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby należną nagrodę roczną wypłaca się w ostatnim 

dniu służby. 

10. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 9, wobec którego toczy się postępowanie karne 

lub dyscyplinarne, nagrodę roczną wypłaca się po zakończeniu tego postępowania, z 

uwzględnieniem ust. 4. 

11. W przypadku śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza pozostających w związku ze służbą 

nagrodę roczną wypłaca się niezwłocznie na podstawie skróconego aktu zgonu albo 

ostatecznej decyzji o stwierdzeniu zaginięcia funkcjonariusza. 
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12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom. 

[13. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody roczne kierownikowi komórki 

organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży 

Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka 

Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może 

przyznawać nagrody roczne wszystkim funkcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 12. 

14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant 

ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody roczne odpowiednio funkcjonariuszowi 

pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 

oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i ośrodku Straży 

Granicznej.] 

<13. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody roczne kierownikowi 

komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi 

oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, 

komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendantowi 

BSWSG przyznaje nagrodę roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej 

może przyznawać nagrody roczne wszystkim funkcjonariuszom. 

14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Komendant BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka 

szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają 

nagrody roczne odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce 

organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, BSWSG, oddziale Straży 

Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i ośrodku Straży Granicznej.> 

 

Art. 118. 

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 

12 oraz ust. 3 otrzymuje: 

1)   odprawę; 
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2)   ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 

wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas 

wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3; 

3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze 

środków właściwego organu Straży Granicznej; 

4)   zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz 

dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych; 

5)   niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 77 ust. 4 [;] <.> 

[6)   nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1] 

2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 2 oraz 9-

11 otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby 

urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby 

udzielany na podstawie art. 37 ust. 3. 

2a. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony może 

w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na 

uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nieprzekraczającej 

50% w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 

i 9-11. 

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

obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez 

funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz ekwiwalentu za 

niewykorzystany czas wolny od służby, podmioty właściwe w tych sprawach, a także 

terminy wypłaty, uwzględniając składniki uposażenia stanowiące podstawę ekwiwalentu 

oraz powiązanie jego wysokości z liczbą dni niewykorzystanego urlopu lub godzin 

ponadnormatywnego czasu służby 

 

Art. 120. 

1. W razie śmierci funkcjonariusza, pozostającej po nim rodzinie przysługuje odprawa 

pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi 

odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, świadczenia określone w art. 118 ust. 1 pkt 2-4 



- 147 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oraz nagrody, o których mowa w [art. 11a ust. 1i] art. 112 ust. 1 pkt 2, a także dodatkowe 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 4. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz 

rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty 

rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 

oraz ich rodzin
(22)

 lub żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych funkcjonariuszy. Zaginięcie 

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

Art. 136b. 

1. Wymierzanie kar dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem art. 59, należy do: 

[1)   komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej, komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz kierowników komórek 

organizacyjnych Komendy Głównej;] 

<1) Komendanta BSWSG, komendantów oddziałów Straży Granicznej, 

komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej, komendantów ośrodków 

Straży Granicznej oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy 

Głównej;> 

1a)  dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza 

granicami państwa; 

[2)   Komendanta Głównego Straży Granicznej.] 

<2) Komendanta Głównego Straży Granicznej, z zastrzeżeniem pkt 3;> 

<3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta  

BSWSG i jego zastępcy.> 

2. Wymierzenie kary, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 9, należy do wyłącznej właściwości 

Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego Straży 

Granicznej. 

4. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez Komendanta 

Głównego Straży Granicznej odwołanie przysługuje do ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 
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<4a. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych odwołanie nie przysługuje. Obwiniony może 

jednak zwrócić się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o ponowne 

rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych.> 

5. Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszom przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego. 

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

przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego, przesłanki wymierzania kar, ich 

wykonywanie, tryb odwoływania się od kar, a także właściwość przełożonych w sprawach 

dyscyplinarnych, uwzględniając zakres władzy dyscyplinarnej przełożonych, przypadki, 

w których postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, czas trwania postępowania 

dyscyplinarnego, prawa obwinionego, podstawy zawieszania postępowania oraz 

okoliczności jego wznawiania, rodzaje wydanych orzeczeń, a także dokumenty wymagane 

w tych sprawach. 

Art. 136c. 

1. Choroba obwinionego, świadka i innego uczestnika postępowania dyscyplinarnego 

usprawiedliwia nieobecność tych osób podczas czynności objętych danym 

postępowaniem przez okresy nie dłuższe niż łącznie 14 dni w ciągu całego postępowania 

dyscyplinarnego. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby za każdy następny 

jej okres wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza 

uprawnionego do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się 

na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie karne, zwanego 

dalej "zaświadczeniem". [Przepisy wydane na podstawie art. 117 § 4 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio.] 

2. Zaświadczenia nie może wystawić lekarz, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wchodzi w skład 

komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, utworzonej 

w Straży Granicznej. 

 

 

 

 



- 149 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032, z późn. zm.) 

Art. 30. 

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 

1)   (uchylony); 

1a)  (uchylony); 

1b)  (uchylony); 

1c)  (uchylony); 

2)   z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% 

wygranej lub nagrody; 

3)   (uchylony); 

4)   z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z 

łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, 

pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków 

zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% 

należności; 

4a)  z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych 

osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub 

za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w 

wysokości 20% należności; 

4b)   z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w 

związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% 

świadczenia; 

[5)    z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu 

operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia;] 
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<5) z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i 

Biuru Nadzoru Wewnętrznego, wypłacanych z funduszu operacyjnego – w 

wysokości 20% wynagrodzenia.> 

5a)  z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w 

umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w 

wysokości 18% przychodu; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

7a)  z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie 

emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w 

wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie 

emerytalnym; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych 

żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) - 

w wysokości 20% przychodu; 

14)   od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym 

wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych 

na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1776) - w wysokości 10% przychodu; 

15)   z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, 

jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, 
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państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub 

pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w 

której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego 

przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go 

ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty 

odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania; 

16)   z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o 

której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed 

upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość 

przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z 

tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, 

lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 

70% należnej odprawy lub odszkodowania. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. 

3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość 

środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów 

pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 
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8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 

(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych 

certyfikatem rezydencji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1204, 1321 i 1567) 

 

UWAGA 

w art. 8 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 34 ust. 2, 

art. 51 ust. 3 pkt 3, art. 73 ust. 1c, art. 95c ust. 3 i art. 121 ust. 1 pkt 3 i 4 użyte w 

różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy [jednostka badawczo-rozwojowa] zastępuje 

się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <instytut 

badawczy>. 

 

Art. 8. 

1. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są: 

1)   Komenda Główna; 

2)   komenda wojewódzka; 

3)   komenda powiatowa (miejska); 

4)   Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły; 

5)  jednostki badawczo-rozwojowe
(1)

; 

6)   Centralne Muzeum Pożarnictwa. 

1a. W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia. 

2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki 

ratowniczo-gaśnicze. 
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2a. W ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w ust. 2, mogą być 

wyodrębnione czasowe posterunki Państwowej Straży Pożarnej. Pełnienie służby na 

czasowym posterunku jest równoznaczne z pełnieniem służby w miejscowości, w której 

znajduje się dana jednostka ratowniczo-gaśnicza. 

3. W skład jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, mogą wchodzić jednostki ratowniczo-gaśnicze. 

3a. Jednostki ratowniczo-gaśnicze utworzone w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują zadania ratownicze na obszarze 

i w zakresie ustalonych w porozumieniu z właściwym miejscowo komendantem 

powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 

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

1)   (uchylony); 

2)   szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej, a w szczególności: 

a)  standardy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej 

w pojazdy gaśnicze i specjalne oraz w sprzęt i środki techniczne, 

b)  normy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do 

ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, 

c)  normy wyposażenia krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określi, w drodze zarządzenia, w celu 

ujednolicenia oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki transportowej w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej: 

1)   sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy 

sprzętu; 

2)   metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego; 

3)   sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego 

sprzętu; 

4)   sposób rozliczania zużycia paliw. 
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<Art. 9a. 

Strażacy, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1, a także 

mianowani na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej oraz 

naczelnika, mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 

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.). 

Weryfikacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być prowadzona także wobec 

strażaków zajmujących te stanowiska.> 

 

Art. 10. 

1. Do zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej należy: 

1)   kierowanie pracą Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, a w szczególności: 

a)  dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

kraju poprzez swoje stanowisko kierowania, 

b)  ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, 

c)  ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzętu specjalistycznego w ramach 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

d)  dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich siłami, 

e)  dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają 

możliwości sił ratowniczych województwa, 

f)  organizowanie centralnego odwodu operacyjnego oraz przeprowadzanie inspekcji 

gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

których siły i środki tworzą centralny odwód operacyjny, 

g)  analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, 

h)  ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

3)   analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

4)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa; 
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5)   organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; 

5a)  uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantów szkół Państwowej 

Straży Pożarnej programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik 

pożarnictwa oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie 

przeszkolenia zawodowego; 

5b)  opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego 

oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacją; 

5c)  nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży 

Pożarnej; 

5d)  opracowywanie i zatwierdzanie programu szkolenia inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej oraz programu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej; 

6)   inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 

7)   powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i nadzór nad ich działalnością; 

8)   ustalanie programów i zasad szkolenia pożarniczego dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736); 

9)   wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa; 

10)  współdziałanie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  prowadzenie współpracy międzynarodowej, udział w przygotowywaniu i 

wykonywaniu umów międzynarodowych w zakresie określonym w ustawach i w tych 

umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do 

akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych; 

12)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej 

w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, 
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mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w 

przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego; 

13)  organizowanie krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych; 

14)  ustalanie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego; 

15)  organizowanie działalności sportowej i ustalanie regulaminów sportowych zawodów 

pożarniczych oraz innych zawodów dla strażaków; 

16)  realizowanie zadań, wynikających z innych ustaw. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad: 

1)   Szkołą Główną Służby Pożarniczej, w zakresie wykonywania przez nią zadań 

jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   pozostałymi szkołami, jednostkami badawczo-rozwojowymi
(2)

 Państwowej Straży 

Pożarnej oraz w zakresie dydaktycznym nad ośrodkami szkolenia w komendach 

wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej; 

3)   Centralnym Muzeum Pożarnictwa. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących 

służbę w Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia, sposób 

przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. 

6. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia, ramowy 

regulamin służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz 

regulamin musztry i ceremoniał pożarniczy. 

 

<Art. 13b. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej są obowiązani 

współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w 

szczególności: 

1) udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, niezbędne 

wyposażenie, urządzenia i środki techniczne; 
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2) zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez inspektorów 

Biura Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez zapewnienie swobodnego 

wstępu na teren jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

niezwłocznego przedstawiania żądanych informacji i dokumentów, terminowego 

udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także udostępnianie niezbędnych 

urządzeń technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę 

możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem; 

3) przekazywać dane strażaków objętych weryfikacją, o której mowa w art. 11a 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym: 

a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dyrektorów 

i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych oraz naczelników, 

b) oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza 

granicami kraju na okres przekraczający 14 dni, z wyłączeniem 

oddelegowania do realizacji zadania poza granicami państwa w grupie 

ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1, 

c) wystąpieniem o nadawanie stopni nadbrygadiera i generała brygadiera 

w Państwowej Straży Pożarnej, 

d) wystąpieniem o przedterminowe nadanie stopnia w korpusie oficerów 

Państwowej Straży Pożarnej,  

e) wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 

i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), 

f) oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego; 

4) udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 

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 i ...).> 

 

Art. 18. 

1. Organizację i zakres działania jednostki badawczo-rozwojowej
(3)

 Państwowej Straży 

Pożarnej oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora i jego zastępców reguluje 
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[ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. 

poz. 993 oraz z 2009 r. poz. 1323)
(4) 

] . <ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452)> 

2. Organizację i zakres działania oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa regulują ustawa z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz 

ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), z tym że 

dyrektora powołuje się na czas nieokreślony. 

 

Art. 28a. 

1. Strażak pełni służbę w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. 

[2. Ze względu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej strażak może być, za jego zgodą, 

wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania 

określonych zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej. 

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

zasady i tryb wyznaczania strażaków do wykonywania zadań poza jednostkami 

organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnienia i obowiązki.] 

 

Art. 32. 

1. Do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzania 

pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach 

służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1, właściwi są 

przełożeni: 

1)   w Komendzie Głównej - Komendant Główny; 

2)   w komendzie wojewódzkiej - komendant wojewódzki; 

3)   w komendzie powiatowej (miejskiej) - komendant powiatowy (miejski); 

4)   (uchylony); 

5)   w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły; 

6)   w jednostce badawczo-rozwojowej
(4)

 - dyrektor jednostki; 

7)   (uchylony); 

8)   w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum. 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, strażakowi służy odwołanie do wyższego 

przełożonego. 
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3. Od decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej strażakowi służy 

odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 34. 

1. Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie 

przygotowawczej na okres 3 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szkoły, dyrektora 

jednostki badawczo-rozwojowej
(5)

 lub dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, może 

skrócić okres służby przygotowawczej strażaka. 

3. W razie przerwy w wykonywaniu przez strażaka obowiązków służbowych, trwającej dłużej 

niż 3 miesiące, przełożony może przedłużyć okres służby przygotowawczej. 

4. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po 

przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby 

wojskowej. 

5. Warunku określonego w ust. 4 nie stosuje się do kobiet. 

6. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe. 

 

Art. 35. 

1. Czas służby strażaka nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym 

okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy. 

2. Tygodniowy wymiar czasu służby strażaka, skierowanego do szkoły, na przeszkolenie lub 

na studia, jest określony programem nauczania. 

3. Wprowadza się zmianowy oraz codzienny rozkład czasu służby strażaka. 

4. Stanowiska, na których strażacy pełnią służbę w ramach rozkładów czasu służby strażaka, 

o których mowa w ust. 3, w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 

ustalają kierownicy tych jednostek. 

5. Zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych i 

pełnieniu dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co 

najmniej 24 godziny wolne od służby. 

6. Codzienny rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych po 8 

godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 
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6a. Strażak może być, przez właściwego przełożonego, wyznaczony do wykonywania zadań 

służbowych poza rozkładami czasu służby strażaka, o których mowa w ust. 3, w 

przypadkach określonych w ust. 9 i 10. 

7. W ramach codziennego rozkładu czasu służby strażak może być wyznaczony do pełnienia, 

w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godziny, po którym następują co 

najmniej 24 godziny wolne od służby. 

8. W ramach czasu wolnego strażaka można wyznaczyć do pełnienia dyżuru domowego. 

9. Czas służby strażaka może być przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie 

rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby. W 

takim przypadku strażakowi przyznaje się czas wolny od służby w tym samym wymiarze 

albo rekompensatę pieniężną. 

10. W przypadku wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży 

Pożarnej czas służby strażaka można przedłużyć ponad normę, o której mowa w ust. 9. W 

takim przypadku, w zamian za czas służby strażakowi przysługuje czas wolny od służby 

w tym samym wymiarze, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

10a. Czas wolny, o którym mowa w ust. 9 i 10, może być udzielony w następnym okresie 

rozliczeniowym po okresie, w którym strażak pełnił służbę ponad normę, o której mowa 

w ust. 1. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

pełnienia służby w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby, w tym: 

1)   czas trwania dyżuru i wykonywania zadań służbowych w zmianowym rozkładzie 

czasu służby; 

2)   godziny rozpoczęcia i zakończenia służby; 

3)   okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby; 

4)   dopuszczalny czas kierowania pojazdem samochodowym; 

5)   udzielanie czasu wolnego od służby; 

6)   właściwość przełożonych do określania harmonogramu służby; 

7)   sposób pełnienia dyżurów domowych i ich wymiar; 

8)   grupy strażaków zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele, święta; 

9)   sposób prowadzenia ewidencji czasu służby. 

W rozporządzeniu należy ponadto uwzględnić zapewnienie ciągłości służby w 

Państwowej Straży Pożarnej. 



- 161 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

12. Czas służby oraz rozkład czasu służby strażaka pełniącego służbę na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków 

dydaktycznych i naukowych, określonych w planach studiów i programach nauczania, 

regulują przepisy[ ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 

385, z późn. zm.)]. <ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)> 

 

<Art. 37e. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może oddelegować strażaka, za jego 

zgodą, do wykonywania zadań poza Państwową Strażą Pożarną w następujących 

jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „instytucjami cywilnymi”: 

1) urzędach organów administracji rządowej; 

2) Zarządzie Głównym i zarządach wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) gminach; 

4) jednostkach ochrony przeciwpożarowej utworzonych w trybie art. 17 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przez gminy, instytucje, 

organizacje, osoby prawne i fizyczne; 

5) jednostkach organizacyjnych tworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 

6) innych jednostkach organizacyjnych, w których są wykonywane zadania 

określone w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. 

Art. 37f. 

Przepisów o oddelegowaniu nie stosuje się do strażaków wyznaczonych do pełnienia 

służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. 

 

Art. 37g. 

Oddelegowanie strażaka do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego 

następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W 

zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 37i–37u. 
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Art. 37h. 

Strażacy oddelegowani do wykonywania zadań w instytucjach cywilnych realizują 

zadania, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, z wyłączeniem strażaków oddelegowanych do Biura Nadzoru 

Wewnętrznego. 

Art. 37i. 

1. Z wnioskiem o oddelegowanie strażaków do wykonywania zadań w instytucjach 

cywilnych występują do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

kierownicy tych instytucji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać nazwę instytucji cywilnej, 

stanowisko przeznaczone dla strażaka, kwalifikacje wymagane do zajmowania tego 

stanowiska oraz zakres wykonywanych na nim zadań i obowiązków, przewidywany 

okres oddelegowania, a także zobowiązanie do wypłacania strażakowi z własnych 

środków uposażenia i innych należności pieniężnych. 

3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2, powinno odpowiadać stanowisku służbowemu 

przewidzianemu dla strażaka. 

Art. 37j. 

Oddelegowanie do wykonywania zadań poza Państwową Strażą Pożarną następuje po 

wyrażeniu przez strażaka pisemnej zgody na wykonywanie tych zadań w określonej 

instytucji cywilnej, na danym stanowisku i na zasadach, o których mowa w art. 37l, oraz 

po zasięgnięciu opinii przełożonego strażaka uprawnionego do mianowania strażaka na 

stanowisko służbowe. 

Art. 37k. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może odmówić uwzględnienia 

wniosku, o którym mowa w art. 37i, jeżeli na wskazanych stanowiskach nie będą 

wykonywane zadania, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej, albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Art. 37l. 

W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 37i, i po uzgodnieniu obsady 

stanowisk oraz zasad wykonywania zadań przez strażaka między Komendantem 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej a kierownikiem instytucji cywilnej, Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej: 



- 163 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) zwalnia strażaka wyrażającego zgodę na wykonywanie zadań w instytucji 

cywilnej z dotychczas zajmowanego stanowiska; 

2) pozostawia strażaka na etacie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, w której strażak pełnił służbę przed oddelegowaniem do wykonywania 

zadań w instytucji cywilnej; 

3) zalicza – do celów obliczenia uposażenia i innych należności pieniężnych 

przysługujących w trakcie oddelegowania – stanowisko służbowe do 

odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz ustala stopień etatowy, stosownie do 

zaszeregowania stanowiska służbowego; 

4) kieruje strażaka na stanowisko do określonej we wniosku instytucji cywilnej. 

 

Art. 37m. 

1. Kierownik instytucji cywilnej oddelegowuje strażaka, o którym mowa w art. 37l, na 

stanowisko w tej instytucji. 

2. Kierownik instytucji cywilnej może przenieść oddelegowanego strażaka na inne 

stanowisko, jeżeli strażak i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyrażą 

na to zgodę. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dokonanej zmianie, 

przesyłając jednocześnie stosowne oświadczenie strażaka. 

 

Art. 37n. 

Jeżeli w wyniku reorganizacji instytucji cywilnej, w której oddelegowany strażak 

wykonuje zadania, następuje likwidacja stanowiska zajmowanego przez strażaka, 

kierownik instytucji cywilnej występuje do Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej z wnioskiem o skierowanie strażaka na inne stanowisko lub o jego odwołanie. 

Przepis art. 37i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 37o. 

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami Państwowej Straży Pożarnej, może odwołać oddelegowanego strażaka z 

instytucji cywilnej bez zgody strażaka i kierownika tej instytucji, zawiadamiając ich 

o tym co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 
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2. Kierownik instytucji cywilnej może przekazać oddelegowanego strażaka 

wykonującego zadania w instytucji cywilnej do dyspozycji Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej, zawiadamiając o tym strażaka co najmniej 

z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odwołuje oddelegowanego strażaka 

na jego wniosek z instytucji cywilnej nawet bez zgody kierownika tej instytucji. 

Odwołanie następuje po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, 

w którym strażak złożył wniosek o odwołanie, a jeżeli wniosek wiąże się z jego 

pisemnym żądaniem zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej, zwolnienie 

ze służby następuje w trybie określonym w art. 43 ust. 2 pkt 5. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności zwolnienia strażaka ze 

służby w Państwowej Straży Pożarnej w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4 

lub art. 43 ust. 2 pkt 1–4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2–5, bez wcześniejszego zawiadomienia 

kierownika instytucji cywilnej, w której oddelegowany strażak wykonuje zadania. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 1–3, mogą być skrócone za porozumieniem 

Komendanta Głównego Straży Pożarnej, instytucji cywilnej oraz zainteresowanego 

strażaka. 

Art. 37p. 

1. Strażaka odwołanego z oddelegowania do instytucji cywilnej przenosi się do jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełnił służbę przed 

oddelegowaniem do wykonywania zadań poza Państwową Strażą Pożarną, i mianuje 

na stanowisko nie niższe od zajmowanego przed oddelegowaniem, chyba że zaistniały 

okoliczności wymienione w art. 38 ust. 1 i 2 lub art. 43 ust. 3 pkt 4. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zwolnienie 

ze służby w Państwowej Straży Pożarnej strażaka, o którym mowa w art. 37n, ze 

stanowiska równorzędnego do zajmowanego w instytucji cywilnej. Nie dotyczy to 

strażaka, który podlega zwolnieniu ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 

oraz ust. 3 pkt 2, 4a i 5 albo wobec którego orzeczono karę dyscyplinarną 

wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. 

 

Art. 37q. 

1. Strażakom oddelegowanym do wykonywania zadań w instytucjach cywilnych 

przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne 
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oraz świadczenia w naturze i równoważniki pieniężne, na zasadach określonych w 

ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

2. Do strażaków oddelegowanych do wykonywania zadań w instytucjach cywilnych 

stosuje się te przepisy prawa pracy, które miałyby zastosowanie do pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach zajmowanych przez strażaków, w szczególności 

dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień i 

kar, czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zakładowego 

funduszu nagród, a także przyznawania nagród. 

 

Art. 37r. 

1. Uposażenie, nagrodę roczną za okres oddelegowania i nagrody uznaniowe 

przysługujące strażakowi z tytułu pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, a 

wykonującemu zadania w instytucji cywilnej, wypłaca z własnych środków 

instytucja cywilna. 

2. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełnił służbę 

przed oddelegowaniem do wykonywania zadań w instytucji cywilnej: 

1) wydaje świadczenia w naturze i wypłaca ich równoważniki, a także wypłaca inne 

niż wymienione w ust. 1 należności i świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia 

służby w Państwowej Straży Pożarnej; 

2) wypłaca pomoc finansową, o której mowa w art. 80 ust. 1; 

3) wypłaca nagrody jubileuszowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3; 

4) wypłaca należności z tytułu zwolnienia ze służby, o których mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 6; 

5) wypłaca odprawę pośmiertną, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2. 

 

Art. 37s. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w 

art. 37l pkt 2, w stosunku do strażaków oddelegowanych do wykonywania zadań w 

instytucjach cywilnych: 

1) jest przełożonym dyscyplinarnym oraz sprawuje kontrolę przestrzegania 

dyscypliny służbowej, z wyjątkiem oddelegowania do Biura Nadzoru 

Wewnętrznego; 
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2) podejmuje decyzje w sprawach wynikających ze stosunku służbowego, na 

zasadach określonych w ustawie. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień kierownika instytucji cywilnej, w której strażak 

wykonuje zadania. 

Art. 37t. 

Strażakowi oddelegowanemu do wykonywania zadań w instytucji cywilnej udziela 

urlopu kierownik tej instytucji w wymiarze przysługującym strażakowi stosownie do 

przepisów ustawy. 

Art. 37u. 

1. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w art. 37r ust. 1, są 

wypłacane strażakom oddelegowanym do wykonywania zadań w instytucjach 

cywilnych w terminach przewidzianych dla strażaków pełniących służbę w 

jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej informuje kierowników instytucji 

cywilnych o przeprowadzanych podwyżkach uposażeń lub innych zmianach 

świadczeń i należności pieniężnych przysługujących strażakom. 

3. Strażakom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane dodatkowe świadczenia 

przysługujące w instytucji cywilnej, z wyłączeniem świadczeń pieniężnych o 

charakterze uposażeniowym. Przepis powyższy nie znajduje zastosowania 

w przypadku oddelegowania do Biura Nadzoru Wewnętrznego.> 

 

Art. 49h. 

1. Przepisy art. 49c ust. 3 i 4 oraz art. 49d-49g stosuje się odpowiednio do strażaków, o 

których mowa w art. 49b ust. 2. 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do strażaków: 

[1)   o których mowa w art. 28a ust. 2 oraz w art. 106 ust. 1;] 

<1) o których mowa w art. 37e oraz w art. 106 ust. 1;> 

2)   wchodzących w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476). 

 

Art. 51. 

1. Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na 

stanowiska służbowe. 
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2. Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w 

Państwowej Straży Pożarnej. 

2a. Absolwentowi szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który uzyskał kwalifikacje do 

wykonywania zawodu strażak, komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej może 

nadać stopień starszego strażaka. 

3. Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają: 

1)   w Komendzie Głównej - Komendant Główny; 

2)   w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły; 

3)   w jednostce badawczo-rozwojowej
(6)

 - dyrektor jednostki; 

3a)  w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum; 

4)   w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej 

- komendanci wojewódzcy. 

3a. (uchylony). 

4. Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a 

pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 

wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 57a. 

1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko 

służbowe. 

2. Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w 

ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, etyką służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do 

pełnienia służby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję wydanych zgód na 

podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. 
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5. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą zawiera dane: 

imię i nazwisko strażaka, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, rodzaj oraz 

miejsce wykonywania podjętego zajęcia zarobkowego. 

6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego 

uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym 

powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych 

spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, 

związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego 

lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu 

ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. 

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, 

z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. 

7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez nich upoważnione są 

uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza ta polega na 

porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku 

służbowego, oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi 

się w aktach osobowych strażaka. 

<8a. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w celu przeprowadzenia analizy złożonych 

oświadczeń o stanie majątkowym ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania 

danych w nich zawartych.> 

9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że strażak, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z 

zastrzeżeniem ust. 11. 
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10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Państwowej Straży Pożarnej są publikowane, bez ich zgody, na właściwych 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i 

miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia 

nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez te osoby. 

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

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o 

stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych 

oświadczeniem o stanie majątkowym. 

 

Art. 73. 

1. Strażakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być przyznane wyróżnienia: 

1)   pochwała; 

2)   (uchylony); 

3)   krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni 

rocznie; 

4)   przedterminowe nadanie wyższego stopnia; 

5)   odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"; 

6)   przedstawienie do orderu lub odznaczenia. 

1a. Wyróżnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3 przyznaje przełożony uprawniony do 

mianowania (powołania) strażaka na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c. 

1b. Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

1c. Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi 

jednostki badawczo-rozwojowej
(7)

 Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz 

komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

1d. Przedterminowe nadanie wyższego stopnia należy do kompetencji przełożonego 

uprawnionego do nadania danego stopnia. 

1e. Strażakowi nie przyznaje się wyróżnienia: 

1)   w czasie prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego; 

2)   przed zatarciem nałożonej kary dyscyplinarnej; 
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3)   w okresie próby, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego lub 

warunkowego zawieszenia wykonania kary. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się szczególnym charakterem 

wykonywanych zadań i warunkami ich wykonywania, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

w tym sposób, tryb i formę przyznawania wyróżnień; 

2)   sposób nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", tryb 

przedstawiania wniosków o jej nadanie, wzór odznaki oraz tryb jej wręczania i 

sposób noszenia. 

<Art. 73a. 

W przypadku kandydatów do nadania stopnia oficerskiego w trybie określonym w art. 

73 ust. 1 pkt 4 właściwy przełożony może wystąpić do Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z 

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

właściwego do spraw wewnętrznych.> 

 

Art. 95c. 

 1. Nagrody i zapomogi określone w art. 95 i 95a przyznaje przełożony uprawniony do 

mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe. 

2. Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej nagrody i zapomogi przyznaje 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi 

jednostki badawczo-rozwojowej
8)

 Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz 

komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nagrody i zapomogi przyznaje 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może przyznać nagrody i zapomogi 

określone w art. 95a wszystkim podległym strażakom, a komendanci wojewódzcy 

wszystkim strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) 

Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa. 

 

Art. 121. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne: 

1)   dla strażaków pełniących służbę kandydacką: 
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a)  w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna działająca przy Komendancie Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej, 

b)  w drugiej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   dla strażaków pełniących służbę przygotowawczą i strażaków mianowanych na stałe, 

z wyjątkiem wymienionych w pkt 3: 

a)  w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarne działające przy komendantach 

wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  w drugiej instancji - komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b; 

3)   dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej, Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej i jednostkach badawczo-rozwojowych
(9)

, z wyjątkiem wymienionych w 

pkt 4: 

a)  w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna działająca przy Komendancie Głównym 

Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  w drugiej instancji - komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b; 

4)   dla Komendanta Głównego i jego zastępców, komendantów wojewódzkich i ich 

zastępców, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych
(10)

 i ich zastępców oraz dyrektora 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa i jego zastępców: 

a)  w pierwszej instancji - komisja, o której mowa w pkt 1 lit. b, 

b)  w drugiej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy ministrze właściwym 

do spraw wewnętrznych. 

2. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, są 

powoływane na okres 4 lat przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i 

składają się z dziesięciu do trzynastu strażaków: odwoławcze komisje dyscyplinarne są 

powoływane na okres 4 lat przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i składają 

się z dziesięciu do trzynastu strażaków. 

2a. Skład komisji dyscyplinarnej może być uzupełniony w każdym czasie. Przepisy ust. 3 i 3a 

stosuje się odpowiednio. 

3. Powołanie komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, następuje po 

uzgodnieniu ich składu z ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi. 

3a. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3, albo niezaakceptowania 

kandydatury w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia, przedstawia się niezwłocznie 
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kolejną kandydaturę. W przypadku nieuzgodnienia tej kandydatury w terminie 14 dni od 

dnia jej przedstawienia, członka komisji dyscyplinarnej powołuje Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta, przy którym działa komisja 

dyscyplinarna, a członka odwoławczej komisji dyscyplinarnej minister właściwy do spraw 

wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Członkowie komisji dyscyplinarnych wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch 

zastępców. 

5. Członkowie komisji dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzecznictwa 

dyscyplinarnego oraz nie są związani rozstrzygnięciami innych organów stosujących 

prawo, z wyjątkiem prawomocnych wyroków sądowych. 

 

 

 

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

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869) 

Art. 15. 

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

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

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

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

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

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

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

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

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

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

teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

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

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących 

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

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego 
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miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony 

według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

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

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej - 

w związku z prowadzonym postępowaniem; 

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

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

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

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

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

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

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

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6)   (uchylony); 

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

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

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

<1d) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji jego zadań 

ustawowych;> 

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

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

mowa w art. 14 ust. 4. 

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

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

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
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publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

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

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

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

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

z zastrzeżeniem ust. 4. 

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

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

 

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

1904) 

Art. 179. 

§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" lub "ściśle tajne" mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się 

ten obowiązek, tylko po zwolnieniu tych osób od obowiązku zachowania tajemnicy przez 

uprawniony organ przełożony. 

§ 2. Zwolnienia wolno odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie zeznania wyrządzić mogło 

poważną szkodę państwu. 

[§ 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu administracji 

rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy.] 

<§ 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu 

administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy, 

jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 

i 1926) 
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Art. 80c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

5)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

6)  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7)  Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

<7a) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;> 

8)   sądom; 

9)   prokuraturze; 

10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

11)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

13)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany; 

14)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

15)  strażom gminnym (miejskim); 

16)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

17)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

18)  komornikom sądowym; 

19)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

20)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

21)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

22)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

23)  (uchylony); 

24)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

25)  zakładom ubezpieczeń; 

26)  stacjom kontroli pojazdów; 

27)  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 
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28)  organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 

stref płatnego parkowania; 

29)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

30)  organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych; 

31)  organom Inspekcji Ochrony Środowiska. 

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom 

określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a. 

2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

3a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu 

ani pieczęci. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
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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. 

7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a. 

 

Art. 100c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

2a)  Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

<5b) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;> 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   starostom; 

8a)  strażom gminnym (miejskim); 

9)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

11)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

12)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891); 

12a)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

12b)   ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 
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12c)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489, 624, 777 i 952); 

13)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system 

tachografu cyfrowego; 

14)  
(47)

 Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. 

1b. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi 

zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w 

art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio. 

2c. Dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 pkt 15, udostępnia się osobie, której dane 

dotyczą, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję, po uwierzytelnieniu profilem zaufanym ePUAP. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić, w formie zaświadczenia, 

dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym 

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na umotywowany 

wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci 

elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu 

wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 
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międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli 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. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1b. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768, 935, 1428 i 1537) 

Art. 297. 

§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów 

skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej - w toku 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

2)    innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-

skarbowych - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, 

postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem 

przejętym w trybie art. 18d; 
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2a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 

6)   (uchylony); 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

8)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych, określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, 1948, 1955 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 60)[.] <;> 

<9) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. 

o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).> 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295. 

§ 3. 
(173)

 W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane 

w sposób przewidziany w art. 184 § 2a. 

§ 4. 
(174)

 Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych 

w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie 

Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w 

związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w 

art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 

2016 r. poz. 1157, 1948 i 2074), akta, o których mowa w § 1. 

 

Art. 298. 

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

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)  
(176)

 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)   
(177)

 (uchylony); 

3a)  
(178)

 (uchylony); 

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

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   
(179)

 sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się 

postępowaniem; 

5a)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

[5b)  
(180)

 Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży 

Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub 

żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem;] 

<5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne 
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upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla 

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem;> 

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

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

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

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

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

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

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

2016 r. poz. 1581 i 1948); 

6d)  
(181)

 Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 

996 i 1823); 

6e)  
(182)

 organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

- w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i 

postępowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych; 

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

oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 
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1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

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

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

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

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

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

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego, 

w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

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

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

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

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

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

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

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

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

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

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

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

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

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

92ba ust. 3; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

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

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

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

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 
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b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

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

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

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

U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

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

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w 

celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

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

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

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

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

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

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

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) w związku z 

toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która 

jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

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

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), 

g)  (uchylona), 
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h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

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

Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

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

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

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

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

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

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 

1086), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

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

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

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego 

ustawowych zadań, 
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ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

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

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

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego 

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 

z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1310, z późn. zm.), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f 

ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), 

t)   (uchylona), 
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u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej 

realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

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

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 

podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich 

nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu 

zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 

03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819) w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1480), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

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

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

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

768 i 1321) [;] <,> 

<za) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

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

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. 

U. poz. 491, z późn. zm.);> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 
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oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 
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stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 

933) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 
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12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778) 

Art. 50. 

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

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

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

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

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

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

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

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

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

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

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

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

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

w art. 40a ust. 4. 

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

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

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

1)   
(14)

 hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 

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

według stanu konta ubezpieczonego oraz, 
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2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

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

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

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

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. 
(15)

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

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

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. 
(16)

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

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

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

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

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

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

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

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

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. 
(17)

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

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

podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej. 

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

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

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

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

ubezpieczonego. 

2. 
(18)

 Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

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

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 
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dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

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

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

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

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

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

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

kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 

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

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

emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 

lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

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

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

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

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

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

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

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

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

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

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

PESEL. 

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

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

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

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

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 
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2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

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

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

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

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

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

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

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

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

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

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

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

udowadniana zeznaniami świadków. 

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

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

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

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na 

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

albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

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

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

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

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 
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stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

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

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

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

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

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

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

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

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

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

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

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

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

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475), 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 

zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych.] 

<3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 
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prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

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

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

właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych.> 

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

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

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

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

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

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

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

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

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

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

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

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

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

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

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

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

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

informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu. 

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

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

i 6. 

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

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

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

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

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

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

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

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

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

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

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

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

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

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

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 
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2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

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

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

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

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

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

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

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.] 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

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

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do 

spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, 

organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 

zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.> 

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

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

odrębne stanowią inaczej. 

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

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 
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kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

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

Zakład rachunku. 

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

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

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

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

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

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

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

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

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

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

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

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

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

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

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

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

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

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

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

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 
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6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

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

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania ubezpieczonego 

z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

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

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

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

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

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 
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6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

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

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

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

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

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

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, 

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

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

przez członka rodziny 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

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

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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

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

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



- 203 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

następnego miesiąca. 

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

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

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

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

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

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

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

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

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

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

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

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

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

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

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

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

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

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

k)  okres rozliczeniowy, 
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l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

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

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

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

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

osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 
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f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

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

Pomostowych, 

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

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań 

analityczno-sprawozdawczych. 

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

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

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

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

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

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

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

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

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 



- 206 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

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

serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, 

a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, 

organy właściwe oraz marszałków województw. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839) 

 

Art. 3. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

[1)    broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura 

Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz 

innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i 

amunicji regulują odrębne przepisy;] 

<1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy 

oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, 

w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy;> 
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2)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi 

realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 

2a)  broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw 

członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych organów Rzeczypospolitej 

Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

2b)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących 

udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o 

udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub 

wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

295); 

3)   obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla 

obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę 

broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4)   przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283). 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 

i 1089) 

Art. 54. 

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

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

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

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 
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związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową, 

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

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej; 

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

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną 

umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

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

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

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe: 

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

podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej; 

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

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); 

5)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim 

umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 



- 209 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

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

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

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

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

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

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

768); 

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

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

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

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

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

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

zabezpieczającym; 

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

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

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

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

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

wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne [.] <;> 

<10) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – jeżeli jest to konieczne dla 

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach 

i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o 
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szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).> 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

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

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

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

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

2)   przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę 

prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 

r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), zwanej dalej "ustawą o 

nadzorze uzupełniającym", 

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

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

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 

1475) 

Art. 6. 

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w 

Rejestrze, przysługuje: 

1)   Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów; 

3)   Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów; 

3a)  Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do 

Parlamentu Europejskiego; 

3b)  Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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3c)  okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i 

senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3d)  terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 

3e)  gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta; 

4)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku 

z prowadzonym postępowaniem; 

5)   Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

6)   prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności 

sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

[7)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań 

określonych w ustawie;] 

<7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i 

Biuru Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie> 

7a)   (uchylony); 

7b)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

8)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w 

sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

9)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym 

organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione 

potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 
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10)  pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw 

publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, 

wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej; 

10a)  osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w przypadkach, w których z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub 

wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów 

oraz wspólników; 

11)  władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności; 

12)  organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, 

gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie 

fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w 

Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985 i 

1321) 

<Art. 6a. 

Funkcjonariusze BOR oraz osoby powoływane na stanowiska, o których mowa w art. 6 

ust. 3 i 4, a także mianowane na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora komórki 

organizacyjnej oraz naczelnika, mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 

11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, 
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z późn. zm.). Weryfikacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być prowadzona 

także wobec funkcjonariuszy BOR oraz osób zajmujących te stanowiska.> 

 

<Art. 18a. 

Szefowie komórek organizacyjnych BOR są obowiązani współdziałać z Biurem Nadzoru 

Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w szczególności: 

1) udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, niezbędne 

uzbrojenie, wyposażenie, urządzenia i środki techniczne; 

2) zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez inspektorów 

Biura Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez zapewnienie swobodnego 

wstępu na teren komórki organizacyjnej BOR, niezwłocznego przedstawiania 

żądanych informacji i dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych 

wyjaśnień, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych 

i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego 

pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem; 

3) przekazywać dane funkcjonariuszy BOR objętych weryfikacją, o której mowa 

w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym: 

a) powołaniem na stanowiska szefów i ich zastępców, dyrektorów i zastępców 

dyrektorów komórek organizacyjnych oraz naczelników, 

b) oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza granicami 

kraju na okres przekraczający 14 dni, z wyłączeniem oddelegowania do pełnienia 

służby poza granicami państwa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 5, 

c) wystąpieniem o mianowanie na stopnie generała brygady i generała dywizji 

w BOR, 

d) wystąpieniem o przedterminowe mianowanie w korpusie oficerów BOR,  

e) wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 

1266 oraz z 2017 r. poz. 1948), 

f) oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego; 



- 214 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 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 i ...).> 

 

Art. 19. 

1. BOR przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami. Zabronione jest ujawnianie 

danych o osobach udzielających pomocy BOR. 

[2. Dane o osobach, o których mowa w ust. 1, mogą być ujawnione na żądanie prokuratora, 

w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez te osoby przestępstwa ściganego z 

oskarżenia publicznego w związku z podejmowaniem działań, o których mowa w art. 12 

ust. 1. Ujawnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników 

urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).] 

<2. Dane o osobach, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione na żądanie 

prokuratora lub sądu, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez te osoby 

przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z podejmowaniem 

działań, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz w przypadku ujawnienia przez te 

osoby faktu udzielania pomocy dla BOR w zakresie działań, o których mowa w art. 

12 ust. 1. Udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 19a.> 

3. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom niebędącym funkcjonariuszami 

może być przyznane jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków znajdujących się 

w dyspozycji BOR. 

4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio art. 30 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528 i 648). 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady wydatkowania 

i kontroli środków, o których mowa w ust. 3. Zarządzenie nie podlega ogłoszeniu. 

 

<Art. 19a. 

1. Szef BOR może zezwalać: 
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1) byłym i obecnym funkcjonariuszom i pracownikom BOR, 

2) osobom oddelegowanym do BOR, w zakresie zadań realizowanych w okresie 

oddelegowania, 

3) osobom udzielającym funkcjonariuszom BOR pomocy w wykonywaniu zadań 

BOR 

– na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu 

podmiotowi. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również dokumentów i materiałów, 

które sąd okręgowy lub prokurator Biura Lustracyjnego lub oddziałowego biura 

lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku z wykonywaniem ich zadań 

określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). 

3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pomimo żądania prokuratora lub 

sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie 

albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć 

człowieka – Szef BOR, na wniosek prokuratora lub sądu, przedstawia żądane 

dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. Jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdzi, że 

uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest uzasadnione, Szef BOR jest 

obowiązany zezwolić na udostępnienie wnioskowanych informacji. 

4. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych stosuje się tryb 

określony w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. W przypadku Szefa BOR zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 
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<Art. 23a. 

1. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej może być 

na własną prośbę przeniesiony do służby w BOR, jeżeli wykazuje predyspozycje do 

jej pełnienia. 

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w BOR przenosi minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, z uwzględnieniem stanowiska Szefa BOR 

i odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej albo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, 

przeniesiony do służby w BOR zachowuje ciągłość służby. 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze 

służby. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do 

funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, równorzędność okresów służby i stażu, 

należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji 

zawodowych z obowiązującymi w BOR.> 

 

Art. 31. 

1. Funkcjonariuszowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym 

stanowisku na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. W takim przypadku uposażenie 

funkcjonariusza nie może być obniżone. 

[2. Szef BOR może oddelegować funkcjonariusza, za jego zgodą, do pełnienia zadań 

służbowych poza BOR w urzędach obsługujących organy administracji rządowej. W takim 

przypadku Szef BOR przyznaje uposażenie oraz inne świadczenia przysługujące w czasie 

oddelegowania.] 

<2. Szef BOR może oddelegować funkcjonariusza, za jego zgodą, do pełnienia zadań 

służbowych poza BOR.> 

3. W przypadku oddelegowania do wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, 

funkcjonariusz zachowuje uprawnienia przysługujące mu na ostatnio zajmowanym 

stanowisku, z uwzględnieniem zaistniałych zmian mających wpływ na dotychczas nabyte 
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uprawnienia. Po powrocie do kraju funkcjonariusz powraca na to samo lub równorzędne 

stanowisko. 

<3a. Oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru 

Wewnętrznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 

r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 31a–31k.> 

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb oddelegowania, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem danych zawartych w 

rozkazie personalnym o oddelegowaniu oraz instytucji właściwych do wypłacania 

uposażeń i innych należności pieniężnych oddelegowanemu funkcjonariuszowi.] 

 

<Art. 31a. 

1. Z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza 

BOR mogą wystąpić kierownicy urzędów, jednostek organizacyjnych lub służb, do 

których funkcjonariusz ma zostać oddelegowany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać nazwę urzędu, jednostki 

organizacyjnej lub służby, stanowisko służbowe wyznaczone dla funkcjonariusza, 

kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania tego stanowiska oraz zakres 

wykonywanych na tym stanowisku zadań i obowiązków. 

3. Szef BOR może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami BOR, z wyjątkiem oddelegowania do Biura Nadzoru 

Wewnętrznego. 

Art. 31b. 

1. Szef BOR przedstawia kierownikowi urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby 

imienną propozycję obsady stanowiska służbowego określonego we wniosku, o 

którym mowa w art. 31a ust. 1, po uprzednim uzyskaniu od tego funkcjonariusza 

oświadczenia, o którym mowa w art. 31c. 

2. Imienną propozycję obsady stanowiska służbowego określonego we wniosku, o 

którym mowa w art. 31a ust. 1, może przedstawić Szefowi BOR również kierownik 

urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby. 

3. W razie uzgodnienia obsady stanowiska służbowego z kierownikiem urzędu, jednostki 

organizacyjnej lub służby Szef BOR na podstawie rozkazu personalnego zwalnia 
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wytypowanego funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska i oddelegowuje go do 

urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby w celu wyznaczenia na uzgodnione 

stanowisko służbowe. 

Art. 31c. 

Oddelegowanie do pełnienia zadań służbowych poza BOR następuje po wyrażeniu zgody 

przez funkcjonariusza w formie pisemnego oświadczenia, wskazującego nazwę urzędu, 

jednostki organizacyjnej lub służby i stanowisko służbowe, na którym funkcjonariusz 

godzi się wykonywać zadania służbowe. 

 

Art. 31d. 

W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 31a ust. 1, Szef BOR zalicza do 

celów związanych z pełnieniem służby w BOR oraz obliczania uposażenia i innych 

należności pieniężnych funkcjonariuszy stanowisko służbowe określone we wniosku do 

odpowiedniej grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy oraz ustala etatowy 

stopień, do którego zaszeregowuje to stanowisko, stosownie do zaszeregowania 

stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego. 

 

Art. 31e. 

Rozkaz personalny o oddelegowaniu funkcjonariusza powinien zawierać: 

1) datę przeniesienia funkcjonariusza oraz wysokość przysługującego 

funkcjonariuszowi uposażenia przyznanego przez Szefa BOR; 

2) nazwę urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do którego następuje 

oddelegowanie; 

3) określenie stanowiska przeznaczonego dla funkcjonariusza ze wskazaniem 

składników uposażenia ustalonych zgodnie z art. 31d. 

 

Art. 31f. 

1. Oddelegowanego funkcjonariusza wyznacza na stanowisko służbowe, zgodnie z 

wnioskiem, o którym mowa w art. 31a ust. 1, kierownik urzędu, jednostki 

organizacyjnej lub służby. 

2. Kierownik urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby może przenieść 

oddelegowanego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe niż określone we 

wniosku o oddelegowanie. Do przeniesienia konieczna jest zmiana rozkazu 
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personalnego przez Szefa BOR oraz zgoda funkcjonariusza, wyrażona w formie 

pisemnego oświadczenia. 

Art. 31g. 

W razie reorganizacji urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby powodującej zmianę 

stanowiska służbowego, na którym oddelegowany funkcjonariusz wykonuje zadania 

służbowe, kierownik urzędu może wystąpić do Szefa BOR z wnioskiem o oddelegowanie 

funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe lub o jego odwołanie z oddelegowania. 

Przepisy art. 31a i art. 31c stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31h. 

1. Do oddelegowanego funkcjonariusza stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach służbowych zajmowanych przez 

funkcjonariuszy, w szczególności dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, 

regulaminów pracy, wyróżnień i kar, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także przyznawania nagród.  

2. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego udziela kierownik 

urzędu na zasadach i w wymiarze określonych w ustawie. 

 

Art. 31i. 

1. Urząd, jednostka organizacyjna lub służba, do których oddelegowano 

funkcjonariusza, wypłaca oddelegowanemu funkcjonariuszowi: 

1) uposażenie; 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne; 

3) nagrody uznaniowe. 

2. Komórka organizacyjna BOR właściwa w sprawach finansowych wypłaca 

oddelegowanemu funkcjonariuszowi: 

1) świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz niewymienione w ust. 1 należności 

i świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia służby; 

2) nagrody jubileuszowe; 

3) należności z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu i należności pośmiertne; 

4) należności z tytułu zwolnienia ze służby; 

5) wyrównanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 

niższej niż wysokość nagrody rocznej obliczonej na podstawie przepisów ustawy. 
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Art. 31j. 

1. Szef BOR, w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebami BOR, może odwołać 

funkcjonariusza z oddelegowania, nawet bez jego zgody, zawiadamiając o tym na 

piśmie kierownika urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby i oddelegowanego 

funkcjonariusza. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia 

złożenia zawiadomienia. 

2. Kierownik urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, w przypadku gdy jest to 

uzasadnione interesem urzędu, może skierować oddelegowanego funkcjonariusza, 

nawet bez jego zgody, do dyspozycji Szefa BOR, zawiadamiając o tym na piśmie 

Szefa BOR i oddelegowanego funkcjonariusza. Skierowanie oddelegowanego 

funkcjonariusza do dyspozycji Szefa BOR następuje nie wcześniej niż z upływem 30 

dni od dnia złożenia zawiadomienia. 

3. Szef BOR może odwołać funkcjonariusza z oddelegowania, na jego wniosek złożony 

na piśmie, jeżeli kierownik urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby wyrazi zgodę 

na odwołanie. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia 

złożenia zawiadomienia. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 1–3, mogą być skracane za porozumieniem Szefa 

BOR, kierownika urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby oraz 

zainteresowanego funkcjonariusza. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, kierownik urzędu, jednostki 

organizacyjnej lub służby kieruje funkcjonariusza do dyspozycji Szefa BOR. 

 

Art. 31k. 

1. Po odwołaniu funkcjonariusza z oddelegowania Szef BOR mianuje go na stanowisko 

nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem. 

2. Szef BOR może wyrazić zgodę na zwolnienie ze służby w BOR funkcjonariusza, o 

którym mowa w art. 31j, ze stanowiska równorzędnego do zajmowanego w urzędzie, 

jednostce organizacyjnej albo służbie. Nie dotyczy to funkcjonariusza, który podlega 

zwolnieniu ze służby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 albo 

wobec którego wymierzono karę dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko 

służbowe.> 
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Art. 56. 

1. Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować dodatkowych zajęć 

zarobkowych poza służbą. 

2. Przełożony może zezwolić funkcjonariuszowi na podejmowanie zajęć zarobkowych poza 

służbą, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez funkcjonariusza 

oraz wpływa dodatnio na podwyższenie jego kwalifikacji, a także nie narusza prestiżu 

służby. 

3. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do złożenia, na polecenie 

przełożonego, oświadczenia o stanie majątkowym. 

<3a. Przełożony lub osoba przez niego upoważniona poddaje analizie oświadczenia 

funkcjonariusza o stanie majątkowym w celu sprawdzenia ich zgodności ze stanem 

faktycznym. 

3b. W celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 3a, przełożony lub osoba 

przez niego upoważniona ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w 

nich zawartych. 

3c. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, w celu przeprowadzenia analizy złożonych 

oświadczeń o stanie majątkowym, ma prawo wglądu do ich treści i przetwarzania 

danych w nich zawartych.> 

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

warunki i tryb udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego oraz właściwość 

przełożonych w tych sprawach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2062, z późn. zm.>) 

Art. 16. 

§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały: 

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

spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów 

karalnych nieletnich; 
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2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń 

lustracyjnych. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

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

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

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

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

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie 

odrębnych ustaw; 

[3)    
(10)

 kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych - do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż 

Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Służbę Celno-Skarbową.] 

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

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

i internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż 

Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Celno-Skarbową i Biuro 

Nadzoru Wewnętrznego.> 

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

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do właściwości sądu 

okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw, Minister 

Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej 

samej apelacji, w trybie określonym w art. 20. 

§ 5. (uchylony). 

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

rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

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

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących 

stroną postępowania; 

2)   
(49)

 organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677); 

4)   
(50)

 (uchylony); 

5)   
(51)

 (uchylony); 

6)   
(52)

 (uchylony); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 
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maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

9)   
(53)

 Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

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

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

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

zasadach i w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643); 

9b)  
(54)

 Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

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

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

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

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

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

zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne 

ASI tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami 

alternatywnej spółki inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

inwestor; 

14)   Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy 

[.] <;> 

<15) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z 

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

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

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907) 

 

Art. 179. 

1. (uchylony). 
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2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków 

w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci 

telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach 

określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami. 

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, 

zwanych dalej "warunkami dostępu i utrwalania", umożliwiających jednoczesne i 

wzajemnie niezależne: 

a)   [uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej "uprawnionymi 

podmiotami", w sposób określony w ust. 4b, dostępu do:] 

<uzyskiwanie przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 

Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową 

Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, w sposób 

określony w ust. 4b, dostępu do:> 

–  przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika 

końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe, 

–  posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami 

telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5, 

b)  uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną usługą 

telekomunikacyjną i danych, o których mowa w art. 161, 

c)  utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w lit. a i b; 

2)   utrwalania na rzecz sądu i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w pkt 1 lit. a i b. 

3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i 

utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych, począwszy 

od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku rozpoczęcia 

świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej od dnia jej uruchomienia. 
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3b. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, utrwalanie na rzecz sądu 

lub prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

lit. a i b. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia warunki dostępu i utrwalania z zachowaniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12. 

4a. Warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewniane za pomocą interfejsów 

zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez uprawnione 

podmioty z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Umowa może określać współudział stron 

w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku uzgodnień w zakresie 

lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce lokalizacji pozostające w 

obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiające: 

techniczną realizację interfejsu, niezbędną ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów 

odrębnych oraz minimalizację nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego i podmioty uprawnione. 

4b. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania powinno umożliwiać uprawnionym 

podmiotom dostęp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udziału 

pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Za zgodą uprawnionego podmiotu 

warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewnione przy niezbędnym współudziale 

upoważnionych pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego gwarantujących 

prawidłową realizację przedmiotowych czynności w zakresie określonym przez 

uprawniony podmiot. 

4c. Dopuszcza się możliwość wspólnego zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przez 

dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności za pomocą 

tych samych interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych w tym zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy nimi. O 

zawarciu umowy przedsiębiorcy niezwłocznie informują Prezesa UKE. Zawarcie umowy 

nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków 

dostępu i utrwalenia. 

4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów nie 

stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących mikroprzedsiębiorcami 

albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4c. 
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5. (uchylony). 

6. Prezes UKE na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony obiektywnymi i 

niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami 

uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, po uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, 

może w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do wniosku dołącza się 

harmonogram osiągnięcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pełnej zdolności do 

wykonywania obowiązku. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego rozpoczynającego 

działalność telekomunikacyjną lub rozpoczynającego świadczenie nowej usługi 

telekomunikacyjnej. 

6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku zapewnienia 

warunków dostępu i utrwalania, w zakresie posiadanych możliwości technicznych, 

organizacyjnych i finansowych. 

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

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 

3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za wykonywanie 

obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE: 

1)   jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do reprezentowania tego 

przedsiębiorcy w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i 

utrwalania; 

2)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu wykonywał 

obowiązki, o których mowa w ust. 3; 

3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał warunki 

dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów. 

8a. W przypadku zmiany danych podmiotów, o których mowa w ust. 8, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny jest obowiązany poinformować Prezesa UKE o tych zmianach. 
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9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, 

użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy zawarciu 

umowy. 

9a. Prezes UKE udostępnia uprawnionym podmiotom informacje o przeniesionych numerach 

zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 71 ust. 4, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach odrębnych. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

10. Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 i 8a, 

Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także ministrowi, którego zakres zadań 

obejmuje koordynowanie działalności służb specjalnych - jeżeli został powołany. 

11. (uchylony). 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania i sposób zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w 

ust. 3 i art. 180d, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu 

postępowania karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak najniższych 

nakładach; 

2)   rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków 

dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 3 i art. 180d, kierując się zakresem i 

rodzajem świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci 

telekomunikacyjnych przedsiębiorców. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768) 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 
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1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

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

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

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną 

jest podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w 

zakresie informacji dotyczących tego podmiotu; 

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

organem postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą 

zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej; 

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

zakresie informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); 

6)    firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa w 

art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
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8)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, 

z późn. zm.); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

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

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

768 i 1321); 

8c)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

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

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

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym 

lub egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub 

innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji 

dotyczących tego podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1088 i 1132), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 
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U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

12)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819), w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań [.]<;>  

<13) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców 

i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. 

o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) 

 

Art. 2. 

1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

3a)   Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej; 

4)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy 

stanowią inaczej, 
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4a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

<4b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

4c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,> 

5)   (uchylony), 

6)   Biurze Nasiennictwa Leśnego, 

7)   jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których 

dysponentami są organy administracji rządowej 

- zwanych dalej "urzędami". 

2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich 

zastępcy. 

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na 

podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w 

której są zatrudnione. 

4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i 

funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.) 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 
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3)   
(7)

 w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest 

niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do 

wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy; 

5a)  
(8)

 innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o 

której mowa w art. 9fb; 

5b)  
(9)

 innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w 

art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której 

mowa w art. 13d ust. 3; 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  
(10)

 Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

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

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 
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12a)  
(11)

 Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

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

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

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

<12b) na żądanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – jeżeli jest to konieczne 

dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i 

uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o 

szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.);> 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a 

także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  
(12)

 na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie: 

a)  posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez kasę, liczby tych 

rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem 

wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, 
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b)  zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem 

wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie 

zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów; 

16)  
(13)

 na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z prowadzoną 

sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi 

kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą; 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

19a)  
(14)

 na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 892 i 1823); 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
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22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały 

przekazane świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 

r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, 

w tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27)  
(15)

 na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań organu do spraw informacji zgodnie żart. 14 rozporządzenia Parlamentu 

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

procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu 

ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i 

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

2. 
(16)

 Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji 

Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

regulują odrębne przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 
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uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1167, 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) 

Art. 23. 

1. Pełnomocnik ochrony przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające na pisemne 

polecenie kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. ABW albo SKW przeprowadzają poszerzone postępowania sprawdzające: 

1)   na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do 

obsady stanowiska lub zlecenia prac; 

2)   wobec funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o 

przyjęcie do służby lub pracy w ABW albo SKW; 

3)   wobec osób wykonujących czynności zlecone lub ubiegających się o wykonywanie 

tych czynności na rzecz ABW albo SKW. 

3. ABW przeprowadza poszerzone postępowania sprawdzające wobec: 

[1)   Szefa SKW, Szefa Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", Szefa CBA, Szefa Biura 

Ochrony Rządu, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz osób przewidzianych na 

te stanowiska;] 

<1) Szefa SKW, Szefa Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”, Szefa CBA, Szefa 

Biura Ochrony Rządu, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego oraz osób przewidzianych na te stanowiska;> 

2)   pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób 

przewidzianych na te stanowiska w SKW, AW, CBA, Biurze Ochrony Rządu, Policji, 

Służbie Więziennej oraz Straży Granicznej. 
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4. SKW przeprowadza poszerzone postępowania sprawdzające wobec: 

1)   Szefa ABW, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz osób przewidzianych na te 

stanowiska; 

2)   pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób 

przewidzianych na te stanowiska w ABW, SWW oraz Żandarmerii Wojskowej. 

5. AW, CBA, Biuro Ochrony Rządu, Policja, Służba Więzienna, SWW, Straż Graniczna oraz 

Żandarmeria Wojskowa przeprowadzają samodzielnie postępowania sprawdzające oraz 

kontrolne postępowania sprawdzające odpowiednio wobec: 

1)   własnych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o 

przyjęcie do służby lub pracy, 

2)   osób wykonujących na ich rzecz czynności zlecone lub ubiegających się o 

wykonywanie tych czynności 

- z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

6. W zakresie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających 

przeprowadzanych przez służby i instytucje, o których mowa w ust. 5, przysługują tym 

służbom i instytucjom uprawnienia ABW oraz SKW. 

 

Art. 72. 

1. Akta postępowań sprawdzających lub kontrolnych postępowań sprawdzających 

przeprowadzonych przez służby i instytucje uprawnione do prowadzenia poszerzonych 

postępowań sprawdzających i akta postępowań bezpieczeństwa przemysłowego są 

udostępniane do wglądu lub przekazywane wyłącznie na pisemne żądanie: 

1)   sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego; 

2)   służbom i organom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań 

sprawdzających dla celów postępowania sprawdzającego wobec tej samej osoby; 

3)   właściwemu organowi w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości postępowania, 

z wyłączeniem postępowań, o których mowa w art. 23 ust. 5; 

4)   właściwemu organowi w celu rozpatrzenia odwołania lub zażalenia; 

5)   sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi [.] <;> 

<6) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji zadania określonego 

w art. 11a ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 
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sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. 

U. poz. 491, z późn. zm.).> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do akt postępowań sprawdzających lub 

kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez AW, ABW, SKW lub 

SWW. Akta tych postępowań mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie dla celów 

postępowania sprawdzającego prowadzonego przez tę samą służbę wobec tej samej 

osoby. 

3. Akta zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, 

mogą być udostępnione do wglądu i przekazane w przypadkach określonych w ust. 1 oraz 

dla celów postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego 

wobec tej samej osoby. 

4. Akta zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających, mogą być udostępnione do wglądu osobie sprawdzanej, z wyłączeniem 

danych dotyczących osób trzecich. 

5. Po wykorzystaniu akta są niezwłocznie zwracane. 

6. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego, kontrolnego postępowania sprawdzającego 

lub postępowania bezpieczeństwa przemysłowego akta tych postępowań są 

przechowywane przez co najmniej 20 lat, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 

oraz z 2016 r. poz. 352) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie: 

1)   jako wyodrębniona część w archiwach służb i instytucji, które przeprowadziły te 

postępowania; 

2)   przez pełnomocnika ochrony lub w pionie ochrony - w przypadku akt zwykłych 

postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających 

przeprowadzonych przez tego pełnomocnika. 

7. W przypadku rozwiązania, zniesienia, likwidacji, przekształcenia lub reorganizacji 

jednostki organizacyjnej akta, o których mowa w ust. 6, przejmuje następca prawny, a w 

przypadku jego braku - ABW albo SKW. 
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USTAWA 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) 

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. 

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: 

1)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

<2a) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;> 

3)   Policja; 

4)   
(2)

 Krajowa Administracja Skarbowa; 

5)   Straż Graniczna; 

6)   
(3)

 (uchylony); 

7)   Żandarmeria Wojskowa. 

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)   
(4)

 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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USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) 

 

Art. 82. 

1. [Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej, jest 

obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie 

działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez 

Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową 

Administrację Skarbową, zwane dalej "uprawnionymi podmiotami", oraz prokuraturę i 

sądy, ich zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających:] 

<Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej, jest 

obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie 

działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania 

przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię 

Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, 

zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, oraz prokuraturę i sądy, ich zadań 

określonych odrębnymi przepisami, wymagających:> 

1)   uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz 

informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług, 

2)   udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub 

zawartości przesyłek, 

3)   udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku 

podejrzenia, że stanowi przedmiot przestępstwa do oględzin przez uprawnione 

podmioty, 

4)   dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty 

przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości 

lub w części 

-   zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach odrębnych. 

2. Prezes UKE na wniosek operatora pocztowego uzasadniony obiektywnymi i niezależnymi 

od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami uniemożliwiającymi dalsze 

wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu, w terminie określonym 

w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
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administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zgody uprawnionych podmiotów, może w 

całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia uniemożliwiającego dalsze wykonywanie obowiązku. Do wniosku dołącza się 

harmonogram osiągnięcia przez operatora pocztowego pełnej zdolności do wykonywania 

obowiązku. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie, aby wykonywanie 

tego obowiązku w jak najmniejszym stopniu zakłócało funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

operatora pocztowego oraz kierując się zasadą osiągnięcia celu przy jak najniższych 

nakładach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1120) 

Art. 35. 

1. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony 

podejmuje samodzielnie. 

2. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej podejmuje: 

1)   Dyrektor Generalny Służby Więziennej; 

2)   właściwy miejscowo dyrektor okręgowy Służby Więziennej; 

3)   właściwy miejscowo dyrektor zakładu karnego; 

4)   właściwy miejscowo dyrektor aresztu śledczego; 

5)   właściwy miejscowo kierownik oddziału podległego podmiotom, o których mowa w 

pkt 1-4; 

6)   właściwy miejscowo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej; 

7)   właściwy miejscowo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej; 

8)   osoba zastępująca podmioty, o których mowa w pkt 1-7; 

9)   funkcjonariusz Służby Więziennej wyznaczony jako dowodzący - w przypadku 

wykonywania czynności służbowych poza jednostką organizacyjną Służby 

Więziennej przez kilku funkcjonariuszy; 



- 244 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)   funkcjonariusz Służby Więziennej - wyłącznie w przypadku usiłowania 

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej 

osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za 

nią lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty 

zakładu karnego, aresztu śledczego lub innej jednostki organizacyjnej, w której 

Służba Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo. 

3. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 

lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego podejmuje: 

1)   dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony, albo - 

w razie nieobecności tego dyrektora - zastępujący go pracownik pedagogiczny; 

2)   inny pracownik zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony 

- w razie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego 

lub innej osoby. 

4. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. b-d oraz pkt 14 i 15, podejmują w przypadku: 

1)   Policji: 

a)  kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a w 

razie ich nieobecności - dyżurny jednostki, 

b)  podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych przez 

grupę funkcjonariuszy - dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy wykonującej 

doprowadzenie lub inne zadania służbowe, 

[c)   wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b-d, Komendant Główny Policji, Komendant 

Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwy miejscowo komendant wojewódzki 

(Stołeczny) Policji albo osoby przez nich upoważnione;] 

<c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b–d, Komendant Główny Policji, 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) 

Policji albo osoby przez nich upoważnione;> 

[2)   Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo 

komendant oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, 



- 245 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

komendant placówki Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w razie 

ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany;] 

<2) Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura 

Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, 

komendant placówki Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w 

razie ich nieobecności – dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany;> 

3)   Biura Ochrony Rządu - szef komórki organizacyjnej albo osoby przez niego 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer operacyjny Biura Ochrony Rządu; 

4)   Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, właściwy 

miejscowo komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo osoby 

przez nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer dyżurny tej jednostki 

organizacyjnej; 

5)   wojskowych organów porządkowych - właściwy miejscowo dowódca garnizonu, 

dowódca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upoważnione; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kierownik właściwej jednostki 

organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo osoby przez niego 

upoważnione; 

7)   Służby Kontrwywiadu Wojskowego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upoważnione, a w razie 

ich nieobecności - oficer operacyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8)   Straży Marszałkowskiej - Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca 

Komendanta Straży Marszałkowskiej, a w razie ich nieobecności - dowódca zmiany 

Straży Marszałkowskiej; 

9)   kontroli skarbowej - kierownik właściwej miejscowo wyodrębnionej komórki 

organizacyjnej kontroli skarbowej, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, 1165 i 2261)
(1)

. 

5. Decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16, 

podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant 

placówki Straży Granicznej, kierownik strzeżonego ośrodka albo osoby przez nich 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany. 
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6. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kierujący działaniami, w trakcie 

których zachodzi konieczność zastosowania tych środków. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 

razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616 i 1199 oraz z 

2017 r. poz. 1321) 

Art. 34. 

1. Prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość ustala się w drodze decyzji.  

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydają: 

1)   Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zastępców 

oraz członków ich rodzin; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do: 

a)  Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i 

jego zastępców, Szefa Biura Ochrony Rządu i jego zastępców oraz członków ich 

rodzin, 

b)  funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich 

rodzin; 

3)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin; 

4)   Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz 

członków ich rodzin; 

5)   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 

6)   Komendant Główny Policji w stosunku do: 

[a)  
(1)

 dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, komendantów 
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wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół 

policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego 

zastępców, a także członków ich rodzin,] 

<a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, Komendanta 

Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępców, komendantów 

wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu 

badawczego Policji i jego zastępców, a także członków ich rodzin,> 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich 

rodzin; 

6a)  
(2)

 Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich rodzin; 

<6b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz 

członków ich rodzin;> 

7)   komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

8)   Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im 

szkołach oraz członków ich rodzin; 

9)   dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 

służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 

10)  Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do: 

[a)  dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich 

zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów 

ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów ośrodków 

Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich rodzin,] 
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<a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i 

ich zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i 

jego zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich 

rodzin,> 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz 

członków ich rodzin; 

11)  komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

<11a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży 

Granicznej oraz członków ich rodzin;> 

12)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do: 

a)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora instytutu 

badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora Centralnego 

Muzeum Pożarnictwa oraz członków ich rodzin, 

b)  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

13)  komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów 

powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

14)  komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych 

(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

15)  komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków 

ich rodzin; 

16)  dyrektor instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 
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17)  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin; 

18)  Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

członków ich rodzin; 

19)  szefowie delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im delegaturach oraz członków ich 

rodzin; 

20)  właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w 

stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych 

oraz członków ich rodzin; 

21)  Szef Biura Ochrony Rządu w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

oraz członków ich rodzin. 

3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed ustaleniem uszczerbku na 

zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzję, o której 

mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz 

ostatnio pełnił służbę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, 1089 i 1789) 

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 
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przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

<2a) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. 

U. poz. 491, z późn. zm.);> 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60 i 768); 

3a)  Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 

potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

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

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

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

8)   organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

9)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
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pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 768 i 791); 

10)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, 

w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 

2138); 

13)  (uchylony); 

14)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych 

zadań, w związku z podjętą interwencją; 

15)  Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań; 

16)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

18)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art. 

426 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia 

losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

22)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

23)  innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 

przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń; 
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24)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w 

przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co 

najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub na potrzeby ustalenia odpowiedzialności, 

jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od 

tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 

łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

25)  podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz 

administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

26)  zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji 

należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji; 

27)  innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

4. 
(2)

 Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w 

zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych w 

zakresie szkód istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu tej ustawy. 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

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

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

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

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym. 
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7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948) 

 

Art. 12. 

Prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze, której dane zostały zgromadzone 

w Rejestrze z dostępem ograniczonym, przysługuje: 

1)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości - w związku z 

prowadzonym postępowaniem; 

2)   prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych oraz czynności sprawdzających w sprawach o 

wykroczenia - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

[3)   
(1)

 Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu - w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania nałożonych na 

nie zadań określonych w ustawie;] 

<3) Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnemu 

Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Nadzoru Wewnętrznego – w zakresie, w jakim jest 

to konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;> 

4)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia 

oraz w sprawach nieletnich - w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, 

w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

5)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom 

wykonującym zadania publiczne - w przypadkach gdy jest to uzasadnione potrzebą 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie; 

6)   pracodawcom - przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie 

uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 
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7)   innym organizatorom - przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w 

zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 

8)   każdej osobie - w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym 

Rejestrze. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 

z późn. zm.) 

Art. 95. 

1. Audyt obejmuje ocenę: 

1)   gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

2)   gospodarowania środkami publicznymi innymi niż określone w pkt 1, z wyłączeniem 

badania celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i 

subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego; 

3)   wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w 

pkt 1 i 2; 

4)   wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; 

5)   wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań 

publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa; 

6)   wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i 

gwarancji, w tym wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował 

Skarb Państwa, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Audyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy w szczególności: 

1)   skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli; 

2)   prawidłowości rachunków; 

3)   prawidłowości i zgodności z prawem wydatków; 

4)   wywiązywania się z warunków finansowania pomocy. 

3. Audyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6, obejmuje ocenę w szczególności oszczędności, 

skuteczności i efektywności. 
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4. Audytowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają: 

1)   instytucje zarządzające, certyfikujące, pośredniczące, wdrażające, podmioty 

zaangażowane w realizację wspólnych programów finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz agencje płatnicze, o których mowa w 

odrębnych przepisach, 

2)   podmioty i jednostki organizacyjne wydatkujące, przekazujące i otrzymujące środki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

3)   podmioty i jednostki obowiązane do wywiązywania się z warunków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3, 

4)   władający i zarządzający mieniem państwowym, 

5)   spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez 

Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa, 

6)   beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za 

które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował 

-   zwani dalej "audytowanymi". 

[5. Audyt nie obejmuje oceny celowości i sposobu wykorzystania środków budżetowych oraz 

mienia państwowego, które zostały przeznaczone na cele specjalne w jednostkach 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.] 

<5. Audyt nie obejmuje oceny celowości i sposobu wykorzystania środków budżetowych 

oraz mienia państwowego, które zostały przeznaczone na cele specjalne 

w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, Biurze Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.> 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, cele specjalne, o których mowa w ust. 5, 

organy uprawnione do przeprowadzania oceny wykorzystania środków budżetowych i 

mienia państwowego na te cele oraz tryb tej oceny, uwzględniając charakter zadań 

realizowanych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 5. 


