Projekt
USTAWA
z dnia
o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej1)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców
przestępstw 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,
zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji są:
1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
3) Policja;
4) Służba Celna;
5) Straż Graniczna;
6) organy kontroli skarbowej;
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) w

sposób

całkowicie

lub

częściowo

zautomatyzowany,

zgromadzonych

w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane

o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (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.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez
krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady
2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami
ds. odzyskiwania

mienia

w

państwach

członkowskich

w

dziedzinie

wykrywania

i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego
z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str.103).
2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego
biura do spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz :
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3) izby i urzędy skarbowe;
4) prokurator.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) anonimizacji – rozumie się przez to przekształcenie danych osobowych w sposób
uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo jeżeli przyporządkowanie
takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań;
2) blokowaniu – rozumie się przez to oznaczanie informacji w celu ograniczenia ich
przetwarzania;
3) informacji – rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których
pobierania,

uzyskiwania,

przekazywania,

gromadzenia,

wykorzystywania

i przetwarzania, w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na
podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;
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4) organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej – rozumie się przez to
organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących
państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku
Schengen, które są uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania
sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;
5) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące państwem
członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen;
6) podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to podmioty, o których mowa
w art. 1 ust. 2 oraz w art. 2 ust. 2;
7) wstawianiu odnośników – rozumie się przez to oznaczanie przechowywanych
danych osobowych, w przypadkach zakwestionowania ich poprawności przez
osobę, której dane te dotyczą, którego celem nie jest ograniczenie przetwarzania
tych danych w przyszłości;
8) wymianie – rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub
otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej lub podmioty uprawnione.

Rozdział 2
Punkt kontaktowy

Art. 4. 1. W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę
organizacyjną pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między
podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
zwaną dalej „punktem kontaktowym”.
2. Ustawa nie narusza odrębnych przepisów o organizacji i zadaniach innych punktów
kontaktowych, niż wymieniony w ust. 1.

Art. 5. Do zadań punktu kontaktowego należy:
1) przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez organy
ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na
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te wnioski;
2) przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez organy
ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej podmiotom uprawnionym,
zgodnie z ich właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski;
3) przekazywanie organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione;
4) przekazywanie organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
5) koordynowanie wymiany informacji.

Art. 6. 1. Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni
dostęp do:
1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2) zbioru danych osobowych PESEL;
3) centralnej ewidencji pojazdów;
4) centralnej ewidencji kierowców;
5) Systemu Pobyt;
6) Krajowego Rejestru Karnego;
7) Krajowego Rejestru Sądowego;
8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
9) Rejestru Dowodów Osobistych;
10) Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;
11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego.
2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających
informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów
danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)).
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Art. 7. Punkt kontaktowy może na zasadach określonych w ustawie wymieniać
informacje zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych przekazane przez
podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 8. 1. Punkt kontaktowy wymienia informacje z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi
w międzynarodowej współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez:
1) Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL;
2) Europejski Urząd Policji – EUROPOL;
3) biura SIRENE.
2. Punkt kontaktowy może przekazywać organom ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych
przedstawicieli podmiotów uprawnionych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli organów ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. W punkcie kontaktowym mogą wykonywać swoje obowiązki funkcjonariusze,
żołnierze lub pracownicy podmiotów uprawnionych.

Art. 10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób działania punktu kontaktowego,

2)

sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie
uprawnionym

odpowiedzialnym

za

wymianę

informacji

z

punktem

kontaktowym,
3)

sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji,

4)

sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a organami ścigania
państw

członkowskich

Unii

Europejskiej

a podmiotami uprawnionymi,
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oraz

punktem

kontaktowym

5)

wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji

– mając na uwadze zapewnienie sprawnej i efektywnej wymiany informacji.

Rozdział 3
Warunki i zasady wymiany informacji

Art. 11. 1. Podmioty uprawnione, za pośrednictwem punktu kontaktowego:
1) składają wnioski o udzielenie informacji oraz udzielają odpowiedzi na te wnioski
w terminie umożliwiającym punktowi kontaktowemu przekazanie odpowiedzi
z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 15;
2) z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje te
przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub zapobieżenia
przestępstwu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Podmioty uprawnione współpracują z punktem kontaktowym, w szczególności
przez udzielanie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz utrzymywanie stałej
łączności.

Art. 12. 1. Podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi
ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej od spełnienia przez ten organ
określonych warunków, w szczególności od:
1)

otrzymania dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten
wystąpił o ich udzielenie;

2)

poinformowania o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten
organ.

2. W przypadku wymiany danych osobowych podmiot uprawniony może żądać od
organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niezależnie od warunków
określonych w ust. 1, również:
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1) usunięcia, blokowania, anonimizacji lub weryfikacji danych osobowych po
upływie wskazanych terminów określonych w przepisach odrębnych;
2) ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych, w przypadkach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach
szczególnych;
3) zaniechania

obowiązku

informowania

osoby,

której

dane

dotyczą,

o przetwarzaniu jej danych osobowych, jeżeli przepisy innych ustaw przewidują
lub dopuszczają przetwarzanie danych tej osoby przez podmiot uprawniony, bez
jej wiedzy i zgody.

Art. 13. 1. Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi
ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w razie zaistnienia okoliczności
uzasadniających przypuszczenie, że ujawnienie tych informacji:
1) mogłoby zagrażać bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mogłoby utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze
albo innego rodzaju czynności w sprawach o przestępstwa, albo zagrozić
bezpieczeństwu osób biorących w nich udział;
3) byłoby niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem.
2. Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania
państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej,

jeżeli

wniosek

dotyczy przestępstwa

zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo gdy orzeczono
taką karę.

Art. 14. 1. Jeżeli do przekazania informacji organowi ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej jest wymagana zgoda organu prowadzącego postępowanie
karne, podmioty uprawnione zwracają się do organu prowadzącego to postępowanie
o wyrażenie zgody na przekazanie informacji.
2. Podmioty uprawnione odmawiają przekazania informacji organowi ścigania
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie karne nie
wyraził zgody na ich przekazanie.
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Art. 15. 1. Punkt kontaktowy, na podstawie dostępnych informacji lub informacji
przekazanych przez podmioty uprawnione, udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania
państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli informacje dotyczące wniosku złożonego przez organ ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej są przetwarzane w zbiorach danych, do których punkt
kontaktowy albo podmiot uprawniony mają bezpośredni dostęp, oraz dotyczą przestępstw,
o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)), punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na ten
wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących przestępstw, o których mowa
w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na
wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 8 godzin od
chwili jego otrzymania, jeżeli informacje, których wniosek dotyczy, są przetwarzane
w zbiorach danych, o których mowa w art. 6.
4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi w terminach określonych w ust. 1 – 3 nie jest
możliwe, punkt kontaktowy:
1) niezwłocznie informuje o tym organ ścigania państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, który złożył wniosek, podając przyczyny nieudzielania odpowiedzi
w terminie;
2) udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, przy czym w sprawach nie
cierpiących zwłoki – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania
wniosku.
5. Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się, w przypadku gdy we wniosku organu ścigania
państwa członkowskiego Unii Europejskiej został oznaczony dłuższy termin udzielenia
odpowiedzi.

Art. 16. 1. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich
wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania
i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.
2. Podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1:
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1) jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, a cele przetwarzania
i przekazania informacji nie są sprzeczne ze sobą;
2) w innych celach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, który informacje przekazał.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki podmioty uprawnione mogą przetwarzać
informacje przekazane przez organy ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej
w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub porządku
publicznego.

Art. 17. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje przekazane przez organ
ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sposób przez niego określony oraz na
wniosek tego organu informują go o sposobie przetwarzania tych informacji.

Art. 18. 1. Przekazanie informacji otrzymanych od organu ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej państwu trzeciemu może nastąpić, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:
1)

organ, który przekazał lub udostępnił informacje wyraził na to zgodę;

2)

jest to niezbędne w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz
zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania;

3)

organ państwa trzeciego, któremu informacja ma zostać przekazana, jest
właściwy w sprawach wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz
zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania;

4)

państwo trzecie daje gwarancje ochrony przekazanym informacjom na swoim
terytorium, co najmniej na takim poziomie, jaki obowiązuje na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od którego podmiot uprawniony
otrzymał informacje.

2. Przekazanie organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej
informacji otrzymanej od państwa trzeciego następuje po wyrażeniu zgody przez organ tego
państwa, które przekazało informację.
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3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli jest to niezbędne do zapobieżenia
bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub porządku publicznego
w państwie

członkowskim

Unii

Europejskiej,

w

państwie

niebędącym

państwem

członkowskim Unii Europejskiej stosującym przepisy dorobku Schengen lub w państwie
trzecim, podmioty uprawnione przekazują informacje bez uprzedniej zgody organu, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, jeżeli jej uzyskanie w odpowiednim terminie nie jest możliwe.
O takim przypadku przekazania informacji podmioty uprawnione niezwłocznie informują
organ właściwy do udzielenia zgody.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wymiany informacji
z

organami,

instytucjami,

organizacjami

lub

innymi

podmiotami

o

charakterze

międzynarodowym.
5. Jeżeli państwo trzecie nie daje gwarancji ochrony, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
wymiana informacji może nastąpić, jeżeli:
1) następuje w uzasadnionym interesie osoby, której dane dotyczą;
2) jest niezbędna ze względu na dobro publiczne;
3) państwo trzecie daje gwarancje ochrony danych osobowych co najmniej takie, jakie
obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 4
Ochrona danych osobowych

Art. 19. 1. Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości,
aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający organowi ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej dokonanie oceny tych danych w tym zakresie.
2. Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od organu ścigania państwa
członkowskiego Unii Europejskiej bez wniosku, w przypadkach, o których mowa w art. 16
ust. 3, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do
realizacji celu, w którym dane zostały przekazane.
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3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe,
niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem
przepisów ustawy jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym organ ścigania
państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane,
przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21,
dane te usunąć lub zablokować.

Art. 20. 1. Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny
do realizacji celu, w jakim te dane zostały uzyskane lub przez okres niezbędny do
wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości lub jej
zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania danych w zbiorach danych
administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
2. Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych
i usuwają dane zbędne albo dokonują ich anonimizacji.
3. Podmioty uprawnione blokują dane osobowe, o których mowa w ust. 1, jeżeli
przemawia za tym uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą. Zablokowane dane
osobowe mogą być przetwarzane tylko w celu, który uniemożliwił ich usunięcie.
4. Jeżeli osoba, której przetwarzane dane dotyczą, kwestionuje poprawność swoich
danych osobowych, a nie można o tym rozstrzygnąć, podmiot uprawniony w odniesieniu do
tego elementu może wstawić odnośnik.

Art. 21. 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy
wymianie danych osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego
wymagane jest ich usunięcie, zablokowanie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który
te dane otrzymał i przechowuje ma obowiązek zachowania takiego terminu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany,
są

niezbędne

w

toku

prowadzonych

czynności

operacyjno-rozpoznawczych

lub

dochodzeniowo-śledczych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz
zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.
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Art. 22. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy
wymianie danych osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych
wynikające z prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał
i przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.

Art. 23. 1. Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe
organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo otrzymały takie dane od
tego organu odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub
otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz
w celu zapewnienia bezpieczeństwa tym danym.
2. Odnotowanie lub dokumentowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie
z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez
dany podmiot uprawniony.
3. Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania,
udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego.

Art. 24. 1. Dane osobowe uzyskane od organu ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej w wyniku wymiany mogą być przetwarzane bez zgody tego organu:
1) w celach historycznych, statystycznych lub naukowych pod warunkiem ich
anonimizacji;
2) za zgodą osoby, której te dane osobowe dotyczą, uzyskanej zgodnie z przepisami
prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego organ dane te
przekazał lub udostępnił.
2. Dane osobowe uzyskane w wyniku wymiany z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej mogą być przetwarzane przez inne podmioty lub osoby
fizyczne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) organ, który przekazał dane osobowe, wyraził zgodę na takie przetwarzanie;
2) przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane
dotyczą oraz odbywa się w uzasadnionym interesie tej osoby;
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3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykrywania i ścigania
sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania lub
w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub
porządku publicznego albo w realizacji innych ustawowych zadań podmiotów
uprawnionych.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony określa cel
wykorzystania danych osobowych.

Art. 25. Wymiana informacji podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

Art. 26. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje się przepisy art. 12,
art. 14 – 19, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, art. 33 ust. 1
i art. 34 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)).

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 27. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, przy wykonywaniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych w celu zapobieżenia,
wykrycia lub ustalenia sprawców przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia
publicznego, a także uzyskania lub utrwalenia dowodów oraz wykrycia, lub
identyfikacji przedmiotów, lub innych korzyści majątkowych pochodzących
z tych przestępstw albo ich równowartości – może, także niejawnie, uzyskiwać
informacje, w tym dane osobowe, gromadzić je, sprawdzać, przetwarzać
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i wykorzystywać, w tym także bez wiedzy i zgody osób, których dane te
dotyczą.”,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu:
„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 organizacje
międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub w których
pracach uczestniczy, a statutowa działalność tych organizacji obejmuje
zapobieganie

lub

zwalczanie

przestępczości,

w

szczególności

przez

Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych INTERPOL.
2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące
zapobieganiu

lub

zwalczaniu

przestępczości

organom

lub

organizacjom

międzynarodowym, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia … o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …), w prawie Unii
Europejskiej, w postanowieniach umów międzynarodowych oraz w prawie
stanowionym przez te organizacje międzynarodowe.”,
c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa i 2ab, 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 niekodujących regionach
genomu;
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,
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c) dokumentach i przedmiotach, którymi się posługują,
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom,
o których mowa w art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców,
uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów
i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich
równowartości, Policja może korzystać z informacji:
1) objętych tajemnicą dotyczącą poszczególnych umów ubezpieczenia, o której
mowa w art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm. 5));
2)

stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.6));

3) stanowiących

tajemnicę

skarbową,

przetwarzanych

przez

organy

administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
4) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.7));
5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763);
6) stanowiących

tajemnicę

zawodową

w

rozumieniu

ustawy

z dnia

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48,
poz. 284, z późn. zm.8));
7) o umowach kredytowych zawieranych przez podmioty działające na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych. (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.9))
oraz o pozostałych umowach zawieranych przez spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe na podstawie art. 3 tej ustawy.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się nieodpłatnie na
podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego
Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.”,
f)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„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 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.10)),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa
w art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.11)),
3) dotyczące

zawarcia

organizacyjną

z

osobą

nieposiadającą

fizyczną,

prawną,

osobowości

lub

jednostką

prawnej

umowy

o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz dotyczące zawarcia z osobą
fizyczną umowy o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające identyfikację tej umowy,
4) 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,
5) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający osobowości prawnej jest stroną lub innym uczestnikiem
umowy ubezpieczenia, reasekuracji lub gwarancji ubezpieczeniowej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej,
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6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający

osobowości

prawnej,

jest

uczestnikiem

funduszu

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

udostępnia

się

nieodpłatnie,

za

pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej lub faksem, na wniosek Komendanta Głównego Policji albo
komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych przez nich pisemnie
funkcjonariuszy.
5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw
instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób udostępniania
w drodze teletransmisji informacji i danych, o których mowa w ust. 5a, oraz
wzory wniosków o ich udostępnianie, uwzględniając odrębności dotyczące
zakresu przekazywanych informacji i danych, o których mowa w ust. 5a, a także
konieczność zapewnienia sprawnego i szybkiego ich uzyskiwania.”,
g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób
może uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane
osobowe ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez
organy władzy publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz
zbioru danych osobowych 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.”,

h) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:
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„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 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.”,
i)

ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez
okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują
weryfikacji tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane te zostały
wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania lub
pobrania informacji, usuwając zbędne dane.”,

j)

po ust. 17 dodaje się ust. 17a i 17b w brzmieniu:
„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;
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3) osoba, której dane dotyczą została uniewinniona prawomocnym wyrokiem
sądu.”,
k) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„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 i 2ab, 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,

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 lub organizacje międzynarodowe wskazane w ust. 2aa w związku
z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji.”;

2) po rozdziale 10b dodaje się rozdział 10c w brzmieniu:
„Rozdział 10c
Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia

Art. 145j. 1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania:
1) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
2) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze
zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
3) krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych
rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady
2008/615/WSiSW;
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4) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych
i nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
5) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady
2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12).
2. Do zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy:
1)

udostępnianie
Europejskiej,

punktom

kontaktowym

do automatycznych

państw

przeszukań,

członkowskich
danych

Unii

referencyjnych

obejmujących wyłącznie profile DNA ustalone na podstawie niekodującej
części

DNA

oraz

indywidualne

oznaczenia

identyfikacyjne

ze

zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili DNA,
działającego w ramach bazy danych DNA, o której mowa w art. 21a,
gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania,
zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do
których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie
międzynarodowej;
2)

wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia .... o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …), przeszukań w bazach danych DNA
udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych
o profilach DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

3)

współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia ... o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych
o profilach DNA.

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

udostępnianie
Europejskiej,

punktom

kontaktowym

do automatycznych

państw

przeszukań,

członkowskich
danych

Unii

referencyjnych

obejmujących wyłącznie dane daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia

20

identyfikacyjne

ze

daktyloskopijnej,

zautomatyzowanego

działającego

w ramach

systemu

identyfikacji

Centralnej

Registratury

Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw,
ich ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem
danych, co do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają
wymianie międzynarodowej;
2)

wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia … o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …), przeszukań w zautomatyzowanych
systemach identyfikacji daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty
kontaktowe do spraw wymiany danych daktyloskopijnych innych państw
członkowskich Unii Europejskiej;

3)

współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia ... o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych
daktyloskopijnych.

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

udostępnianie,
wewnętrznych,

we

współpracy

punktom

z

ministrem

kontaktowym

państw

właściwym

do

członkowskich

spraw
Unii

Europejskiej, do przeszukań, danych lub informacji zawartych w centralnej
ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.12)), w celu wykrywania sprawców przestępstw oraz innych czynów
zabronionych należących do jurysdykcji sądów lub prokuratury w tych
państwach;
2)

wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia … o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych rejestracyjnych
pojazdów udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych
o pojazdach innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

3)

współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia ... o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
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Unii Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o pojazdach.
5. Do zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy:
1) przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami
o skutkach transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych,
do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) otrzymywanie od

punktów kontaktowych

państw członkowskich

Unii

Europejskiej informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie
właściwym organom krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja
zadań w zakresie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy
pomocy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Art. 145k. 1. Komenda Główna Policji wykonuje zadania krajowego biura do spraw
odzyskiwania mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Rady 2007/845/WSiSW
z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia
w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących
z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332,
z 18.12.2007, str. 103).
2. Współpraca, w rozumieniu przepisów decyzji Rady 2007/845/WSiSW, między krajowym
biurem do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w ust. 1, a krajowymi biurami
ds. odzyskiwania mienia innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności
w zakresie wymiany informacji w celu wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących
z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem, oraz w zakresie przetwarzania
tych informacji, odbywa się na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia ...
o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.”.
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Art. 28. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273) w art. 36e w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) innym organom lub instytucjom, w tym organom lub instytucjom państw obcych
– w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677) po art. 147u dodaje się art. 147v w brzmieniu:
„Art. 147v. Komendant Główny Straży Granicznej wykonuje zadania punktu kontaktowego,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji
2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008,
str. 12).”.

Art. 30. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.9)) w art. 15 w ust. 2
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom
Najwyższej Izby Kontroli – w związku z prowadzonym postępowaniem oraz Policji, Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Żandarmerii

Wojskowej,

Centralnemu

Biuru

Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego
i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – w celu realizacji ich zadań ustawowych;”.

Art. 31. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 297 w § 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) Policji, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,
dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)), jeżeli jest to
konieczne do ich zapobieżenia, wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania
i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji pochodzących z nich
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przedmiotów i innych korzyści majątkowych lub ich równowartości, na zasadach
i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
10) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią
czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących przestępstw, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154,
z późn. zm. 13)), jeżeli jest to konieczne do ich zapobieżenia, wykrycia, ustalenia ich
sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji
pochodzących z nich przedmiotów i innych korzyści majątkowych lub ich
równowartości, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.”;
2) w art. 298 po pkt 5b dodaje się pkt 5c i 5d w brzmieniu:
„5c)

Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważnionym przez niego
funkcjonariuszom, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów;

5d)

w toku wykonywanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych,
Komendantowi Głównemu Policji albo komendantowi wojewódzkiemu Policji,
lub funkcjonariuszom przez nich pisemnie upoważnionym, jeżeli jest to konieczne
do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia, ustalenia ich
sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów
i

innych

korzyści

majątkowych

pochodzących

z przestępstw

lub

ich

równowartości;”.

Art. 32. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.6)):
1) w art. 105:
a) w ust. 1 w pkt 2:
– lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia
i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących
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z przestępstw lub ich równowartości na zasadach i w trybie określonym w art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z późn. zm.2)),”,
– po lit. t dodaje się lit. u i w w brzmieniu:
„u) Straży Granicznej, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,

jeżeli

jest

to konieczne dla skutecznego

zapobieżenia

przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677),
w) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią czynności
operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13)).”,
b) w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) podmiotom określonym w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b – d oraz lit. l – informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne
w związku ze zgłoszonym żądaniem tych podmiotów.”,
c) po ust. 4d dodaje się ust. 4e, 4f i 4g w brzmieniu:
„4e. Instytucje, o których mowa w ust. 4, mogą prowadzić rejestry rachunków
bankowych, rachunków papierów wartościowych oraz innych rachunków, na których
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.
4f. Rejestry, o których mowa w ust. 4e, zawierają dane dotyczące:
1) numeru rachunku;
2) nazwy oraz adresu instytucji lub jej oddziału prowadzącego rachunek;
3) statusu rachunku: otwarty albo zlikwidowany;
4) statusu osoby uprawnionej do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi
na rachunku: posiadacz, współposiadacz lub pełnomocnik;
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5) danych identyfikujących posiadacza, współposiadaczy lub ich pełnomocników,
w tym nazwisko i imię lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj
i numer identyfikatora – w przypadku gdy został nadany oraz kod kraju posiadacza
rachunku;
6) daty otwarcia rachunku;
7) daty likwidacji rachunku;
8) numeru

PESEL,

w

przypadku

gdy

posiadaczem,

współposiadaczem

lub

pełnomocnikiem jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą;
9) numeru

identyfikacyjnego

REGON

–

w

przypadku

gdy

posiadaczem,

współposiadaczem lub pełnomocnikiem jest przedsiębiorca;
10) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – dla osób fizycznych i prawnych będących
posiadaczami, współposiadaczami lub pełnomocnikami.
4g. Informacje z rejestrów, o których mowa w ust. 4e, są udostępnianie podmiotom,
o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 3, oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 i 2a, w zakresie wskazanym w tych przepisach.”;
2)

art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia
o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 lub w art. 106a ust. 1, ponosi
odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn
wypełnia znamiona przestępstwa.”;

3)

art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć
z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 lub art. 106a
ust. 1. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 lub
art. 106a ust. 1, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań
przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności
bankowych ponosi Skarb Państwa.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wprowadza się następujące zmiany:
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1)

w art. 26a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas
zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane
dotyczą albo zezwalają na to przepisy prawa, które przewidują również środki
ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.”;

2)

w art. 47:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić,
jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych.”,

b)

dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa
w ust. 1, jest oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
dotyczących operacji przekazania danych, w szczególności biorąc pod
uwagę charakter danych, cel i czas trwania proponowanych operacji
przetwarzania danych, kraj pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia
danych oraz przepisy prawa – zarówno ogólne, jak i branżowe –
obowiązujące w danym państwie trzecim oraz stosowane w tym państwie
środki bezpieczeństwa i zasady zawodowe.”,

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika
z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub
postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej gwarantującymi
odpowiedni poziom ochrony tych danych.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.14))
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4:
a) uchyla się pkt 2,
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) gromadzenie informacji kryminalnych – to wprowadzanie do bazy danych
informacji kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których
mowa w art. 20, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej
inicjatywy;”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) usuwanie informacji kryminalnych – to trwałe zniszczenie informacji
kryminalnych w bazach danych lub takie ich przekształcenie, które nie pozwoli na
identyfikację informacji w bazach danych;”;
2)

w art. 6 uchyla się pkt 5;

3)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Ministra
Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz
Prokuratora Generalnego przedkłada Prezesowi Rady Ministrów coroczne
sprawozdanie z działalności Szefa Centrum wraz z uzyskanymi opiniami oraz
własną oceną sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.”;

4)

w art. 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych
podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym, które nie są podmiotami
uprawnionymi, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych
w celu ich wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach i w trybie
określonym w przepisach ustawy z dnia ... o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …).”;

5)

w art. 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Podmioty uprawnione dokonują niezwłocznie niezbędnych modyfikacji informacji
kryminalnych w celu zapewnienia ich aktualności i zgodności z prawem.”;
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6)

art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:
1) ich gromadzenie jest zabronione;
2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3) ustał cel ich gromadzenia;
4) upłyną okresy, o których mowa w art. 14 ust. 1 – 3;
5) jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego
obronność albo mogą spowodować identyfikację osób udzielających
pomocy

przy

wykonywaniu

czynności

operacyjno-rozpoznawczych

prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.”;
7)

art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził:
1)

nieprawdziwość przekazanej przez siebie informacji kryminalnej,

2)

przekazanie informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione

– niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa Centrum.
2. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które
otrzymały od niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1.
3. Informację kryminalną, o której mowa w art. 25 pkt 1 i 2, przekazaną
Szefowi Centrum:
1) z urzędu – Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po
otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której
mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego, który uprzednio
przekazał tę informację;
2) na zapytanie – Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz
danych i wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej
usunięcia oraz skład osobowy komisji.
4. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym
mowa w art. 25 pkt 4, następuje automatycznie.
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5. Informację kryminalną, w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 5, Szef
Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio
wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu
uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację z urzędu.”;
8)

w art. 28 uchyla się ust. 6;

9)

uchyla się rozdział 5.

Art. 35. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania punktu kontaktowego
do wymiany danych, o którym mowa w art. 16 ust. 3 decyzji Rady 2008/615/WSiSW
w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu
terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1).”;
2) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. W zakresie swojej właściwości ABW, jeżeli jest to niezbędne
do skutecznego wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2,
może korzystać z informacji:
1) objętych tajemnicą dotyczącą poszczególnych umów ubezpieczenia, o której mowa
w art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.5));
2) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.6));
3) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;
4) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.7));

30

5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763);
6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.8));
7) o umowach kredytowych zawieranych przez podmioty działające na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.9)) oraz pozostałych umowach zawieranych
przez kasy oszczędnościowo-kredytowe na podstawie art. 3 tej ustawy.
2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane
z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej
w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie
funkcjonariuszom prowadzącym czynności w danej sprawie oraz ich przełożonym,
uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i dane
udostępnia się wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania
karnego.
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sąd Okręgowy
w Warszawie.
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1:
1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem numeru identyfikacji podatkowej
(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 2004 r. Nr 269, poz. 2681,
z późn. zm.10)),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji o których mowa w art. 182 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z późn. zm.11)),
3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowy o wykonywanie czynności wymienionych
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w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz dotyczące zawarcia
z osobą fizyczną umowy o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
umożliwiające identyfikację tej umowy,
4) 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,
5) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest stroną lub innym uczestnikiem umowy ubezpieczenia,
reasekuracji lub gwarancji ubezpieczeniowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
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,
7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości

prawnej

jest

stroną

umowy

dotyczącej

obrotu

instrumentami

finansowymi, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
– udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub faksem,
na wniosek Szefa ABW lub upoważnionych przez niego pisemnie funkcjonariuszy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6.

Po

rozpatrzeniu

wniosku

sąd,

w

drodze

postanowienia,

wyraża

zgodę

na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj,
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zakres oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia albo odmawia udzielenia zgody
na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
7. Szefowi ABW na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie.
8. W przypadku wyrażenia przez sąd zgody na udostępnienie informacji Szef ABW
pisemnie informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych
o rodzaju oraz zakresie informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie,
którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza ABW upoważnionego
do ich odbioru.
9. W terminie 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1,
ABW, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu sądu
wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. Przepisu nie stosuje się
w przypadku rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.
10. Sąd, na wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony,
z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9,
jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa
w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jest powiadamiany
o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub,
na jego polecenie, przez ABW przed zamknięciem postępowania przygotowawczego
albo niezwłocznie po jego umorzeniu.
12. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1 – 10, niestanowiące
informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef
ABW.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach
danych, rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania
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z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu
danych, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym
dostępem;
2) sposób udostępniania, w drodze teletransmisji, informacji i danych, o których
mowa w ust. 4, oraz wzory wniosków o ich udostępnianie, uwzględniając
odrębności dotyczące zakresu przekazywanych informacji i danych wskazanych
w ust. 4, a także konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego ich
uzyskiwania.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.5)) w art. 19 w ust. 2:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Policji, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,
jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia,
ustalenia ich sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji
przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub ich
równowartości, na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));”;
2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) Straży Granicznej, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,

jeżeli

jest

to

konieczne

dla

skutecznego

zapobieżenia

przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677);
2b) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to konieczne do skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonym w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13));”.
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Art. 37. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.7)) w art. 281 w ust. 1 wprowadza się następujące
zmiany:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być
ujawniane wyłącznie na żądanie:”;
2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Policji, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,
jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia,
ustalenia ich sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji
przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub ich
równowartości, na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));”;
3) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) Straży Granicznej, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,

jeżeli

jest

to

konieczne

do

skutecznego

zapobieżenia

przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677);
9b) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to konieczne do skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonym w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 13));”.

Art. 38. W ustawie z dnia 26 października 2004 r. o giełdach towarowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.8)) w art. 54 w ust. 1:
1) pkt 7 otrzymuje brzmienie :
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„7) Policji w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,
jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia,
ustalenia ich sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji
przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub ich
równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));”;
2) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:
„7a) Straży Granicznej, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,

jeżeli

jest

to

konieczne

do

skutecznego

zapobieżenia

przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677);
7b) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonym w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13));”.

Art. 39. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763)
w art. 149:
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Policji, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,
jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia,
ustalenia ich sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji
przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub ich
równowartości, na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));”;
2) po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
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„11) Straży Granicznej, w toku wykonywanych przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych,

jeżeli

jest

to

konieczne

do

skutecznego

zapobieżenia

przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie określonym w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677);
12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w toku wykonywanych przez nią
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to konieczne do skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonym w art. 34a ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13)).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U.
Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.15)) w art. 52 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy paszportowe, Komendant Główny Policji oraz Komendant Główny Straży
Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.”;
2) w ust. 2 uchyla się pkt 5.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 41. 1. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, zapewnią
na własny koszt punktowi kontaktowemu bezpośredni dostęp do tych zbiorów w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Do czasu uzyskania przez punkt kontaktowy bezpośredniego dostępu do zbiorów
danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, administratorzy tych zbiorów zapewnią punktowi
kontaktowemu dostęp do danych zawartych w tych zbiorach w zakresie niezbędnym do
wykonywania zadań przez punkt kontaktowy.
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Art. 42. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy
zmienianej w art. 27 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1)

Niniejsza ustawa wdraża decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia
wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 386 z 29.12.2006, str. 89) i decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. Urz. UE
L 350/60 z 30.12.2008, str. 60) oraz dostosowuje przepisy do decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r.
dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania
i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332,
z 18.12.2007, str.103) oraz decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210
z 06.08.2008, str. 1).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168,
poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578
i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15,
poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226,
poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123,
poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237,
poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051,
Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46,
Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz
z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654 i Nr 117, poz. 678.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r.
Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853
i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 133, poz. 767.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 144, poz. 1208,
Nr 141, poz. 1178, Nr 241, poz. 2074, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 65, poz. 594,
Nr 60, poz. 535, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 91, poz. 870, Nr 68, poz. 623, Nr 64,
poz. 594, Nr 146, poz. 1546, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 91 poz. 870, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85,
poz. 727, Nr 183, poz. 1538, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119 Nr 190, poz. 1401, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192,
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315, Nr 231, poz. 1546 i Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 65, poz. 545, Nr 42,
poz. 341, Nr 127, poz. 1045, Nr 71, poz. 609, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 72,
poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763 i Nr 134, poz. 779 i 781.
7)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 184, poz. 1539 i Nr 183, poz. 1537
i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
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Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853
i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228
oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622.
9)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100,
poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r. Nr 183,
poz. 1354, z 2009 r. Nr 50, poz. 403 i Nr 127, poz. 1045 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715 i Nr 134, poz. 779.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711,
z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317, z 2010
r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 131, poz. 764 i Nr 134, poz. 780.
11)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141,
poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466,
Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306
oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 781.
12)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400,
Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845
i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411
i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663,
Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225,
poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.
13)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238,
poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.
14)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228
i Nr 229, poz. 1497.
15)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69,
poz. 595, Nr 95, poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.

27/07-kt

39

