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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1079)

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

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 237.
§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i

utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla
toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa.

[§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych może
zarządzić prokurator, który obowiązany jest zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z
wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie
wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron.]

<§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych
może zarządzić prokurator, który jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni do
sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w
przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. W
wypadku niezatwierdzenia postanowienia prokuratora sąd w postanowieniu
wydanym w przedmiocie wniosku zarządza zniszczenie wszystkich utrwalonych
zapisów. Zaskarżenie postanowienia wstrzymuje jego wykonanie.>

§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy
toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa
dotyczy:

1) zabójstwa,
2) narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy,
3) handlu ludźmi,
4) uprowadzenia osoby,
5) wymuszania okupu,
6) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,
7) rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego,
8) zamachu na niepodległość lub integralność państwa,
9) zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na

jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
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10) szpiegostwa lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub
"ściśle tajne";

11) gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych,
12) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami

płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy
pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi
obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie
uczestnictwa w spółce,

13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających,
prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych,

14) zorganizowanej grupy przestępczej,
15) mienia znacznej wartości,
16) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym,
17) łapownictwa i płatnej protekcji,
18) stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa,
19) przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 5-8 Rzymskiego
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17
lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej "Statutem".

§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do
osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z
którą może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z
grożącym przestępstwem.

§ 5. Urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub
działalność telekomunikacyjną, obowiązane są umożliwić wykonanie postanowienia
sądu lub prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz
zapewnić rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli.

§ 6. Prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator, a w wypadkach nie cierpiących
zwłoki, za zgodą sądu lub prokuratora, także Policja.

§ 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów telefonicznych
ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator.

<§ 8. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas kontroli i utrwalania rozmów jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest możliwe zarządzenie takiej
kontroli.>

<Art. 237a.
Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przestępstwa wymienionego w
art. 237 § 3, popełnionego przez osobę, wobec której kontrola była stosowana, innego niż
objęte zarządzeniem kontroli, albo popełnionego przez inną osobę, prokurator w czasie
trwania kontroli albo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jej zakończenia może
wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego wykorzystanie w postępowaniu
karnym. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 14 dni na
posiedzeniu bez udziału stron.
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Art. 237b.
Do postanowienia wydanego na podstawie art. 237a przepisy art. 239 stosuje się
odpowiednio.>

Art. 238.
§ 1. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone najwyżej na

okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku,
na okres najwyżej dalszych 3 miesięcy.

§ 2. Kontrola powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn wymienionych w
art. 237 § 1-3, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

[§ 3. Po zakończeniu kontroli sąd zarządza zniszczenie utrwalonych zapisów, jeżeli nie mają
znaczenia dla postępowania karnego; zniszczenie utrwalonych zapisów następuje także
wówczas, gdy sąd nie zatwierdził postanowienia prokuratora, o którym mowa w art.
237 § 2.]

<§ 3. Prokurator po zakończeniu kontroli wnosi o zniszczenie wszystkich utrwalonych
zapisów, jeżeli w całości nie mają znaczenia dla postępowania karnego. Sąd
zarządza niezwłocznie zniszczenie utrwalonych zapisów na posiedzeniu bez udziału
stron.>

<§ 4. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator wnosi o zarządzenie
zniszczenia utrwalonych zapisów w części, w jakiej nie mają znaczenia dla
postępowania karnego, w którym zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów, oraz
nie stanowią dowodu, o którym mowa w art. 237a. Sąd orzeka w przedmiocie
wniosku na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział strony.

§ 5. Z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia utrwalonych zapisów, nie wcześniej niż po
zakończeniu postępowania przygotowawczego, może wystąpić także osoba
wymieniona w art. 237 § 4. Sąd orzeka w przedmiocie wniosku na posiedzeniu,
w którym mogą wziąć udział strony oraz wnioskodawca.>

[Art. 239.
Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono
dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później
niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.]

<Art. 239.
§ 1. Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie,

której ono dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro
sprawy.

§ 2. Ogłoszenie postanowienia, o którym mowa w § 1, w postępowaniu
przygotowawczym może być odroczone nie później niż do czasu zakończenia tego
postępowania.>

Art. 393.
§ 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy,

opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu
środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu
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przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez
ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których
wymagane jest sporządzenie protokołu.

§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba że zostało złożone do
protokołu, o którym mowa w art. 304a.

§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza
postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje,
listy oraz notatki.

§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka przesłuchanego w warunkach
określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie
stosuje się.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39,

z późn. zm.)

Art. 3.
1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują

przez:
1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach

karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i

udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i
ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu
społecznego, własności lub praw obywateli;

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i
jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w
sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu
oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności;

5) współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących
problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;

5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w
tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na
podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym,
administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach
prowadzonych na podstawie ustawy, przekazywanie danych i wyników analiz
właściwym organom, w tym organom innych państw, organizacjom
międzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europejskiej, jeżeli
przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez
Rzeczpospolitą Polską lub jeżeli przekazywanie danych i wyników analiz tym
organom i organizacjom wynika z odrębnych przepisów; administratorem tych
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danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych
prokuratury jest Prokurator Generalny;

6) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w
postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;

7) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez
inne organy państwowe;

<7a) nadzór nad prawidłowością inicjowania i przeprowadzania czynności
operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania w zakresie przewidzianym w
ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;>

8) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami
organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i
innym naruszeniom prawa;

8a) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

8b) współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje
międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na
podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje
międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską;

9) opiniowanie projektów aktów normatywnych;
10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

2. W sprawach należących do zakresu działania sądów wojskowych lub innych organów
wojskowych czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują prokuratorzy wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury delegowani do wykonywania czynności w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Art. 10e.
1. Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie później niż do końca

pierwszego kwartału roku następnego, sprawozdanie z rocznej działalności prokuratury.
2. Minister Sprawiedliwości przedstawia na piśmie swoje stanowisko do sprawozdania

Prokuratora Generalnego.
3. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie, niezależnie od sprawozdania rocznego,

zażądać od Prokuratora Generalnego przedstawienia informacji na określony temat
związany ze strzeżeniem praworządności oraz czuwaniem nad ściganiem przestępstw.
Żądanie to nie może dotyczyć przedstawienia informacji o biegu postępowania w
konkretnej sprawie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Prezes Rady Ministrów może zażądać od Prokuratora Generalnego uzupełnienia
przedstawionej informacji w terminie trzech miesięcy.

5. Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
mając na względzie realizację zadań przez Prokuratora Generalnego w zakresie
strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.

6. W przypadku odrzucenia sprawozdania Prokuratora Generalnego, Prezes Rady Ministrów
może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie Prokuratora Generalnego przed
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upływem kadencji. Sejm odwołuje Prokuratora Generalnego uchwałą podjętą
większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów.

7. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów zasięga opinii
Krajowej Rady Prokuratury, która powinna być wydana w terminie dwóch miesięcy.
Wydaną opinię załącza się do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza rezygnację z
prawa do jej wyrażenia.

<Art.10ea.
Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o
łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i
utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej, ze wskazaniem
liczby osób, co do których:

1) sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną,
2) sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli

operacyjnej,
3) wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora,

z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę
operacyjną wnioskował organ Policji.>

Art. 18.
1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, ustala, w

drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury określający:

1) wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania Prokuratury Generalnej, prokuratur
apelacyjnych oraz pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury, a także liczbę zastępców Prokuratora Generalnego, o których mowa w
art. 12 ust. 4,

2) organizację pracy i sposób kierowania pracą,
3) dysponentów środków budżetowych,
4) formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje,
5) tryb załatwiania spraw osobowych,
6) organizację pracy organów kolegialnych,
7) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach

karnych,
8) sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych,

rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy,
9) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu

administracyjnym i przed sądami administracyjnymi,
10) tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom

prawa,
11) tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków,
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uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności postępowania we
wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udziałem, w
tym szybkość i efektywność działania, z uwzględnieniem funkcjonalności i racjonalności
działań prokuratora.

2. Prokurator Generalny określa, w drodze zarządzenia, organizację i zakres działania
sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury, biorąc pod uwagę specyfikę zadań jednostek różnego
stopnia i konieczność zapewnienia racjonalności funkcjonowania prokuratury.

2a. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do
wewnętrznego urzędowania Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu oraz oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustali, w
drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz wewnętrzną organizację tych jednostek.
Rozporządzenie określa strukturę wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
organizację ich pracy, sposób kierowania tymi prokuraturami, w tym formy i tryb
sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratorów przełożonych, a także
szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratorów wojskowych czynności w
ramach postępowania karnego oraz - w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami
- innych czynności, zastrzeżonych ustawowo do właściwości prokuratorów wojskowych.
Wydając rozporządzenie, należy uwzględnić specyfikę organizacji i funkcjonowania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opartą na służbowym podporządkowaniu, oraz
potrzebę zapewnienia skuteczności i racjonalności działań prokuratury w strukturach
wojskowych.

3a. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze
zarządzenia, organizację i zakres działania sekretariatów oraz innych działów
administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, biorąc pod uwagę
specyfikę zadań jednostek różnego stopnia i konieczność zapewnienia racjonalności
funkcjonowania prokuratury.

4. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określa strój urzędowy prokuratorów
biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty stroju,
odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.

<5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi,
w drodze rozporządzenia, sposób realizacji kompetencji prokuratora w zakresie
nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, mając na uwadze
zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli podstaw faktycznych
wnioskowanych czynności.>
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

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. 200,
art. 200a, 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. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, 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. Nr 127, poz. 857),

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego,
powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli
wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość
najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych
przepisów,

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. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715),

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411),

8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,
[gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że
będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta
Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo
na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną.]
<gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy,
na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta
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wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego, z uwagi na
siedzibę składającego wniosek organu Policji, 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. 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 lub
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) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

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 albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<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 lub komendanta
wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, na
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okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.]

<8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd
okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub
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 wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.

[10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, może zapoznać się
z materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.]

<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.>

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. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

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 lub komendant wojewódzki Policji przekazuje właściwemu prokuratorowi
wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem,
w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
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Komendant Główny Policji lub 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. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie
wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 Kodeksu
postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo
przez inną osobę, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o zgodzie na
jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, który
zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust.
3.

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w
ciągu 2 miesięcy od zakończenia kontroli operacyjnej.

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez prokuratora.>

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.

[17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po
zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ Policji,
który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.]

<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 w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego
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postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, 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. Prokurator Generalny 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.]

<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.>

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 lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas
określony, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego
miejscowo prokuratora okręgowego, którego bieżąco informuje o wynikach
przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w
każdym czasie.]

<3. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na
czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego, z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratora
okręgowego, 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.>

[4. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu
pisemnej zgody właściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności,
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia.
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5. 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 Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po
uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności
przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 4.]

<4. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządza się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.
Komendant Główny Policji lub 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. Ust. 3a stosuje się odpowiednio.

5. 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 Policji lub 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. Ust. 3a stosuje się odpowiednio.>

6. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą
urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.

[7. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny
Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu
wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust.
1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy 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
przechowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się
ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.]

<7. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje
prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, 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.

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.>
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<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, 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 lub 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 miejscowo ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie
czynności organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym
czasie.]

<2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
okręgowego, właściwego z uwagi na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności
organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie.>

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 lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu
wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust.
1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się przepisy art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<5. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
Komendant Główny Policji lub 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 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
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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 osobach podejrzanych o
popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających
się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość
oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, 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 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,
c) dokumentach i przedmiotach, którymi się posługują,
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych.

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one
przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym
postępowaniu.

3. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19
ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Policja może
korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z
przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły
umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących
tajemnicę bankową.

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 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.
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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.

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.

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, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością
dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może
zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 19 ust.
11 stosuje się odpowiednio.

12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego
umorzeniu.

13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie
zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał.

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów
ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może
uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów
prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w
szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności. 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:
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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 wykonywania zadań albo prowadzonej
działalności.

17. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w
którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję.
Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia
uzyskania informacji, usuwając dane zbędne.

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, o których mowa w ust. 2a, 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.

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r.

Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 9e.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i
utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1) określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art.
168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu
karnego,

2) określonych w art. 270-275 Kodeksu karnego w zakresie dokumentów
uprawniających do przekraczania granicy państwowej,

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) pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub
przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych
podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów
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określonych w przepisach o broni, amunicji oraz o materiałach wybuchowych, a
także o przeciwdziałaniu narkomanii,

5) określonego w art. 147 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 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,

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;

7) ściganych na mocy umów międzynarodowych,
[gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że
będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta
Głównego Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony
po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej i pisemnej zgody
właściwego miejscowo 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, 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.>

<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,

[2) komendant oddziału Straży Granicznej, po poinformowaniu Komendanta Głównego
Straży Granicznej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w
ust. 2,]

<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.
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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 jest prowadzona niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa 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 albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;>

4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7.
[9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta
oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta Głównego
Straży Granicznej i właściwego prokuratora, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące,
wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały
przyczyny zarządzenia tej kontroli.

10. W szczególnie 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 właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży Granicznej, na pisemny
wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży
Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta Głównego Straży
Granicznej oraz właściwego prokuratora, może wydać postanowienie o kontroli
operacyjnej prowadzonej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których
mowa w ust. 9.

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 8. Sąd przed
wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10, może zapoznać się z
materiałami uzasadniającymi wniosek zgromadzonymi podczas kontroli operacyjnej
zarządzonej w tej sprawie.]
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<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
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 zarządzenia tej kontroli.

10. W szczególnie 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 właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży
Granicznej, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub
komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może wydać postanowienie o
kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas oznaczony również po upływie
okresów, o których mowa w ust. 9.

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. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli
operacyjnej.

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

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 właściwemu
prokuratorowi wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed
sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393 § 1
zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<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 właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie
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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. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie
wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 Kodeksu
postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o zgodzie na
jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, który
zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w
ust. 4.

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w
ciągu 2 miesięcy od zakończenia kontroli operacyjnej.

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez prokuratora.>

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.

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

19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9
i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie
tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.

20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, 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.
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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,

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;

2) 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 Kodeksu karnego,

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 przeciwdziałaniu narkomanii,

5) ścigane na mocy umów międzynarodowych
- 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 właściwego miejscowo prokuratora
okręgowego, którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności.
Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.]

<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.
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,
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po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć
stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały
przyczyny ich zarządzenia.]

<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. Ust. 3a stosuje się
odpowiednio.>

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.

[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 wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis 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
przechowuje się po zakończeniu czynności przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje
się ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności.]

<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 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.
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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.

[2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie właściwego
miejscowo, ze względu na siedzibę organu zawiadamiającego, prokuratora okręgowego,
który może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie.]

<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.>

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, za zgodą Komendanta
Głównego Straży Granicznej, przekazuje prokuratorowi okręgowemu wszystkie materiały
zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
postępowania karnego.[

<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
postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się
odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.>

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.
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USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 36c.
1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad

skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów
przestępstw:

1) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie odrębnych przepisów,

1a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli

wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie odrębnych przepisów,

3) przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu
zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego na podstawie odrębnych przepisów,

4) przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją
publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością,

5) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych
[- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, Sąd Okręgowy w
Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.]
<– jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd
Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „Sądem”, na pisemny wniosek Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.>

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.>

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia
dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie
zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie
nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje
niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku
jej stosowania.

3. (uchylony).
4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:
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1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci
telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
[3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;>

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.
6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie
ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej
pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na
pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu
kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa
w ust. 6.

[8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 5. Sąd może
zapoznać się z materiałami operacyjnymi uzasadniającymi wniosek o zastosowanie
kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 6 lub 7.]

<8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 5.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 2, 6 lub 7, zapoznaje
się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi
podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.>

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków
są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu
Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego
prokurator oraz przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.



- 27 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

10. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych oraz operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do
zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych
umożliwiających prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.

11. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej
kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały.

13. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się
materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza
uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

14. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, przysługuje zażalenie
Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.

15. (uchylony).
16. (uchylony).
17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności określa, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz
wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego
charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

Art. 36ca.
[1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez wywiad

skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów
przestępstw, o których mowa w art. 36c ust. 1, oraz naruszeń przepisów, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 12, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić niejawne
nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów
przestępstwa oraz obrotu nimi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego oraz jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne lub zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne.]

<1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez wywiad
skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia
dowodów przestępstw, o których mowa w art. 36c ust. 1, oraz naruszeń przepisów, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może
zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania
przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzkiego oraz jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo
będą nieprzydatne.>

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
zawiadamia niezwłocznie Prokuratora Generalnego, który może nakazać zaniechanie
tych czynności w każdym czasie.
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3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na bieżąco informuje Prokuratora Generalnego 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. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych druków i
rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych
czynności i uzyskanych materiałów.

Art. 36d.
[1. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego, w tym

materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego
nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami
przestępstwa, które:

1) zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego lub
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
przekazywane są właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolnego lub postępowania w
sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) zawierają dowody pozwalające na wszczęcie postępowania albo mające znaczenie
dla postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, kierownik komórki
organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych właściwej w sprawach wywiadu skarbowego przekazuje właściwemu
prokuratorowi, w razie potrzeby, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach
o przestępstwo lub wykroczenie.]

<1. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego, w tym
materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego
nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przestępstwa, które:

1) zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego, są
przekazywane właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolnego;

2) zawierają dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla
postępowania w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokuratorowi
Generalnemu.>

<1a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot, albo w postępowaniu kontrolnym
prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną.
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1b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania
materiałów przekazanych na podstawie art. 36d ust. 1 pkt 2. Art. 238 § 3–5 oraz art.
239 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

1c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego o zgodzie na jego
wykorzystanie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe orzeka postanowieniem Sąd.

1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Prokurator Generalny kieruje do Sądu nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej.

1e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 1c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.>

2. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania,
przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, stosuje
się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

[3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 36b
ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1 niezawierające informacji lub dowodów
pozwalających na wszczęcie albo niemające znaczenia dla postępowania kontrolnego,
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo
postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia podlegają niezwłocznemu,
komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.]

<3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1,
art. 36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierające dowodów
pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa lub
przestępstwa skarbowe albo niemające znaczenia dla postępowania kontrolnego,
podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.>

4. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 3, zarządza:
1) kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do

spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wywiadu skarbowego - w
odniesieniu do materiałów uzyskanych w wyniku czynności podjętych na podstawie
art. 36aa ust. 1 i art. 36b ust. 1;

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w odniesieniu do materiałów uzyskanych
w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 i art. 36ca ust. 1.

<5. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 oraz art.
36ca ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.>

Art. 36e.
[1. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub

czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 mogą być wykorzystywane przez
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organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej dla celów postępowania kontrolnego
lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe.]

<1. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
lub czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 mogą być
wykorzystywane przez organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej dla
celów postępowania kontrolnego prowadzonego w stosunku do osoby, wobec której
prowadzono te czynności lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe.>

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 36j, wywiad skarbowy
udostępnia:

1) organom celnym i podatkowym;
2) sądowi lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem;
3) organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do wykonywania

czynności operacyjno-rozpoznawczych;
4) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

3. W zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, informacje określone w ust. 1 mogą być
przekazywane organom lub instytucjom państw obcych.

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

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

Art. 31.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez

Żandarmerię Wojskową w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku
do osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5, w celu zapobieżenia,
wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z
oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1) przeciwko pokojowi i ludzkości,
2) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określonych w art.

127-132 Kodeksu karnego,
3) zamachu na jednostki i komórki organizacyjne Sił Zbrojnych,
4) zabójstwa,
5) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,
6) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym,
7) przyjęcia lub udzielenia korzyści majątkowej lub jej obietnicy w związku z

pełnieniem funkcji publicznej,
8) uprowadzenia osoby,
9) handlu ludźmi,

10) wymuszenia okupu,
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11) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
12) nielegalnego wyrabiania, posiadania lub handlu bronią, amunicją, materiałami

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub psychotropowymi albo materiałami
jądrowymi lub substancjami trującymi,

13) bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych o klauzuli
tajności "tajne" i "ściśle tajne",

14) rozboju i kradzieży rozbójniczej,
15) dezercji z bronią lub dezercji wspólnie z innymi żołnierzami,
16) zaboru środków walki,
17) przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych
[- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, wojskowy sąd okręgowy, na pisemny wniosek
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Żandarmerii
Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i
pisemnej zgody właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego, może, w
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.]
<– gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd
okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny
wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu
zgody Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego
wojskowego 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 Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust.
1, wydaje wojskowy prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego
komendanta.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego
wniosek.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub
zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego,

2) komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta
Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o
którym mowa w ust. 2,

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego
miejscowo wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej
sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia
kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje
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protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej
stosowania.

5. (uchylony).
6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego,

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej,
zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji,
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek,
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

8. Wniosek organu Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez
sąd wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim,
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej,
[3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków,]

<3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków,>

4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7.
9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wojskowy sąd

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora wojskowego,
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej
pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii
Wojskowej, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora
wojskowego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas
oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9.

[11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 8. Sąd przed
wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10, może zapoznać się z
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materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.]

<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, 5, 9 i 10, wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje na
posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych
wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania,
przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim
zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania
karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator wojskowej
prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej wnioskującego o
zarządzenie kontroli operacyjnej.

13. Przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych oraz
podmioty świadczące usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt
warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez
Żandarmerię Wojskową kontroli operacyjnej.

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego
prokuratora wojskowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego
żądanie - również o przebiegu tej kontroli.

[16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje
właściwemu prokuratorowi wojskowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania kontroli operacyjnej z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W
postępowaniu przed sądem w odniesieniu do tych materiałów stosuje się odpowiednio
przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii
Wojskowej przekazuje właściwemu 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. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie
wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 Kodeksu
postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
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kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o
zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd,
który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym
w ust. 4.

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w
ciągu 2 miesięcy od zakończenia kontroli operacyjnej.

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od
złożenia wniosku przez prokuratora.>

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.

[18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia
dla toczącego się postępowania karnego przechowuje się po zakończeniu kontroli przez
okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia.
Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o
zarządzenie kontroli operacyjnej.]

<18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające
znaczenia dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.>

<18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.>

19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9
i 10, przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który złożył wniosek o
wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz
ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób
dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i
zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia
materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów
oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, w trybie
określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb realizacji
wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 21.
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Art. 32.
1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 31 ust. 1, w granicach zadań

określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt
3 lit. b) i pkt 5, 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 Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii
Wojskowej w sprawach o przestępstwa, o którym mowa w art. 31 ust. 1, może zarządzić
na czas określony czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego, którego na bieżąco
informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. Wojskowy prokurator okręgowy
może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.]

<3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 31 ust.
1, może zarządzić na czas określony czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po
uzyskaniu pisemnej zgody właściwego wojskowego prokuratora okręgowego,
którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. Wojskowy
prokurator okręgowy może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.>

<3a. Przed wydaniem pisemnej zgody właściwy wojskowy prokurator okręgowy
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności,
o których mowa w ust. 1.>

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii
Wojskowej może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora wojskowego,
jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3
miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia.

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.

[6. W przypadku uzyskania materiałów mogących być dowodem, pozwalających na
wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania
karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej przekazuje właściwemu wojskowemu prokuratorowi
okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów stosuje się odpowiednio przepis art. 393
§ 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]
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<6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii
Wojskowej przekazuje właściwemu wojskowemu prokuratorowi okręgowemu
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 niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego podlegają
niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie
materiałów zarządza organ Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o
zarządzenie czynności.

6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których
mowa w ust. 6a, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania właściwego wojskowego prokuratora okręgowego.>

7. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli 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 Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora
wojskowego, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 4.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w
drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i
rejestrów.

Art. 33.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych w celu

udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 31 ust. 1, albo ustalenia
tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów
przestępstwa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej 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
miejscowo, ze względu na siedzibę organu zawiadamiającego, wojskowego prokuratora
okręgowego, który może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie.

3. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, na bieżąco informuje
wojskowego 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.
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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 materiałów mogących być dowodem, pozwalających na
wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania
karnego Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału
Żandarmerii Wojskowej, za zgodą Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
przekazuje wojskowemu prokuratorowi okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone
podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o
wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem w odniesieniu do tych
materiałów stosuje się przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania
karnego.]

<6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii
Wojskowej, za zgodą Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, przekazuje
właściwemu wojskowemu prokuratorowi okręgowemu 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.>

7. Minister Obrony Narodowej, 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.

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

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238,

poz. 1578)

Art. 5.
1. Do zadań ABW należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w
suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego
terytorium, a także obronność państwa;

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a)  szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji

niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
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osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375), jeśli może to godzić w
bezpieczeństwo państwa,

d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami
psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym

oraz ściganie ich sprawców;
3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji

niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie
ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa i jego porządku konstytucyjnego;

5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach
międzynarodowych.

2. Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w
związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań
określonych w ust. 1 pkt 2.

Art. 27.
[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW

w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki okazały się
bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub
nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę
operacyjną.]

<1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez
ABW w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki
okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa
ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może,
w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.>

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.>

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef ABW może zarządzić, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się
jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w
tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia
kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca
protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. (uchylony).
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5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub
oskarżonego, we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się
informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
[3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;>

4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym

mowa w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać
postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały
przyczyny zarządzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny
wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 8.

[10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.]

<10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust.
1a i 7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9,
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej
sprawie.>

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym
czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w
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warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania
informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na
podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć
udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW.

11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Szefowi ABW przysługuje
zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej
zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane
w jej toku materiały.

[15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W
postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio
przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do
tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
postępowania karnego.>

<15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania
przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 Kodeksu postępowania
karnego stosuje się odpowiednio.

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego, o zgodzie na jego
wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, o którym
mowa w ust. 2.

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej.

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.
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15f. O zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej, które są istotne dla
bezpieczeństwa państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek
Szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd
przed wydaniem postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi
wniosek, w szczególności z materiałami zgromadzonymi podczas stosowania
kontroli operacyjnej, której wniosek dotyczy.

15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek.>

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla
bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie
przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu.
Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW.

<16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania Prokuratora Generalnego.>

17. (uchylony).
18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a
także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 29.
1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, czynności operacyjno-

rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych
informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać
na dokonaniu w sposób niejawny nabycia 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. Szef ABW może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o
przebiegu tych czynności i ich wyniku.

<2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokurator Generalny zapoznaje się
z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności, o których
mowa w ust. 1.>

3. Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowaniu działaniami
wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary.

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2
Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku
czynności z wnioskiem o zarządzenie wszczęcia postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393
§ 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]
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<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1
pkt 2 Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały
zgromadzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze
Kodeksu postępowania karnego.>

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno,
uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania,
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 30.
1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w ramach czynności

operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do udokumentowania tych przestępstw albo
ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia
przedmiotów przestępstwa, Szef ABW może, przed wszczęciem postępowania karnego,
zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i
obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzkiego.

2. O zarządzeniu, przebiegu i wynikach czynności podjętych w trybie ust. 1 Szef ABW
niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Generalnego, który może nakazać ich zaniechanie.

3. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, urzędy, instytucje i podmioty
prowadzące działalność w dziedzinie poczty i transportu, organy celne oraz organy
Straży Granicznej są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające
przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w
całości lub w części.

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie Szef ABW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku czynności z wnioskiem o
zarządzenie wszczęcia postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.]

<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie Szef ABW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone w wyniku
wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych
materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
postępowania karnego.>

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno,
uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania,
przekazywania

i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z
realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory stosowanych
druków i rejestrów.
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:
a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w

art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym
mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375);

b) wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, wyborom i referendum,
określonym w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonym w art. 258,
wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, mieniu, określonym w art.
286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297, 299 i 305, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonym w art. 310 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 585-592 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z
późn. zm.3)) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), jeżeli
pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne
państwa,

c) finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn.
zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją,

d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w
rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z
2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.5)), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub
działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,

e) zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

- oraz ściganie ich sprawców;
2) ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne;

3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca
1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z późn. zm.6));

4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,
wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem
jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania
koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji,
kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
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5) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o
prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których
mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na
podstawie odrębnych przepisów;

6) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze
właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady
Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi,

7) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach
międzynarodowych.

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu realizacji zadań CBA może podejmować
współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami
międzynarodowymi.

2a. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa
Rady Ministrów.

3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny
ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub
przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia.

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w
związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań
określonych w ust. 1 pkt 1.

Art. 17.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA

w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, a także uzyskania i
utrwalenia dowodów przestępstw:

1) określonych w art. 228-231, 250a, 258, 286, 296-297, 299, 310 § 1, 2 i 4 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

2) skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu
czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają
pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

[- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną.]
<– gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na
pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.>

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.>

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef CBA może zarządzić, po
uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się
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jednocześnie z wnioskiem do sądu, o którym mowa w ust. 2, o wydanie postanowienia w
tej sprawie. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W
przypadku nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną
oraz poleca niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów
zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby
będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1,
zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby
postępowaniu.

5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

6. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w formie protokołu w zakresie związanym ze
sprawą.

7. Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
[3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;>

4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym

mowa w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu
kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały
przyczyny zarządzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny
wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 8.

[10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7. Sąd
przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 8 i 9, zapoznaje się z
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materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.]

<10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust.
1a i 7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9,
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej
sprawie.>

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym
czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w
warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania
informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na
podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i wyznaczony przez Szefa
CBA funkcjonariusz CBA.

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty uprawnione do
wykonywania działalności pocztowej są obowiązane do zapewnienia na własny koszt
warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA
kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

14. Szef CBA informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej
zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane
w jej toku materiały.

[15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w przypadku potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W
postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio
przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego.]

<15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do
tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.>

<15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania
przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
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kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego, o zgodzie na jego
wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, o którym
mowa w ust. 2.

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od zakończenia kontroli operacyjnej.

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.>

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią
informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA.

<16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 16, Szef CBA jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania Prokuratora Generalnego.>

17. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8
i 9, Szefowi CBA przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego.

18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania
kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a
także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 19.
1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 17 ust. 1, czynności operacyjno-

rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych
informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać
na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z
przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści
majątkowej.

2. Szef CBA może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o
przebiegu tych czynności i ich wyniku.

<2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokurator Generalny zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności, o których mowa
w ust. 1.>

3. Czynności określone w ust. 1 mogą polegać 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
złożeniu propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

4. Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowaniu działaniami
wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary.
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[5. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1
Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku
czynności z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem,
w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.]

<5. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 2 ust. 1
pkt 1 Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały
zgromadzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.>

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno,
uwzględniając niejawny charakter czynności, określić sposób przechowywania,
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory
stosowanych druków i rejestrów.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Do zadań SKW należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników
SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
a) przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale

XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.3)), a także innych ustawach i umowach międzynarodowych,

b) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oraz takich czynów skierowanych przeciwko
państwom obcym, które zapewniają wzajemność,

c) określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
d) określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli

mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych
jednostek organizacyjnych MON,

e) przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub
zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich
czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność,

f) określonych w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U.
z 2004 r. Nr 229, poz. 2315),
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g) związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f,
godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek
organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność;

2) współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania
przestępstw wymienionych w pkt 1;

3)  realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w przepisach ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

4) uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym
organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa
lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, w zakresie
określonym w pkt 1, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych
zagrożeń;

5) prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony
kryptograficznej i kryptoanalizy;

6) uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów
międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;

7) ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych
MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;

8) ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP
i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i
usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki
organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt 1;

9) podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach
międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

2. Zadania SKW obejmują również rozpoznawanie oraz wykrywanie przestępstw, o których
mowa w ust. 1, popełnionych we współdziałaniu z żołnierzami pełniącymi czynną służbę
wojskową, funkcjonariuszami SWK i SWW lub pracownikami SZ RP i innych jednostek
organizacyjnych MON.

3. Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w
związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań
określonych w ust. 1 i 2.

Art. 31.
[1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW

w celu realizacji zadań określonych w art. 5, gdy inne środki okazały się bezskuteczne
albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd,
na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.]

<1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez
SKW w celu realizacji zadań określonych w art. 5, gdy inne środki okazały się
bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze
postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.>

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.>

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
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3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji
lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się
jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w
tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia
kontroli operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca
niezwłoczne, protokolarne i komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas
jej stosowania.

4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Szefa SKW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
[2) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;]

<2) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;>

3) 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;

4) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.
6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym

mowa w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać
postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały
przyczyny zarządzenia tej kontroli.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny
wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 6.

[8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepis ust. 5. Sąd
przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 6 i 7, zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.]

<8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust.
1a i 5. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7,
zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności
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zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej
sprawie.>

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, 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. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.). W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie
prokurator i przedstawiciel Szefa SKW.

10. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. ust. 1, 3, 6 i 7 przysługuje zażalenie.
11. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług lub

operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt
warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez SKW
kontroli operacyjnej.

12. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

13. Szef SKW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej
zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane
w jej toku materiały.

[14. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Szef SKW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub karno-
skarbowego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się
odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego.]

<14. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef SKW
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do
tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.>

<14a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.

14b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania
przekazanych materiałów. Art. 238 § 3–5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

14c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana
kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo
przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego, o zgodzie na jego
wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, o którym
mowa w ust. 2.
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14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej.

14e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 14c, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.>

15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią
informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW.

<15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 15, Szef SKW jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania Prokuratora Generalnego.>

16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania
kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a
także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 33.
1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, czynności operacyjno-

rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych
informacji o popełnieniu przestępstwa oraz wykrycia jego sprawców i uzyskania
dowodów jego popełnienia 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. Szef SKW może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego na bieżąco informuje o
przebiegu tych czynności i ich wyniku.

<2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokurator Generalny zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności, o których mowa
w ust. 1.>

3. Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowaniu działaniami
wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary.

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1
Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku
czynności z wnioskiem o zarządzenie wszczęcia postępowania karnego. W postępowaniu
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393
§ 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.]

<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1
pkt 1 Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały
zgromadzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.>

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno,
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uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania,
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 34.
1. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w ramach czynności

operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do udokumentowania tych przestępstw albo
ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia
przedmiotów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić niejawne nadzorowanie
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa,
jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

2. O zarządzeniu, przebiegu i wynikach czynności podjętych w trybie ust. 1 Szef SKW
niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Generalnego, który może nakazać ich zaniechanie.

3. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, urzędy, instytucje i podmioty
prowadzące działalność w dziedzinie poczty i transportu, organy celne oraz organy
Straży Granicznej są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające
przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w
całości lub w części.

[4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie, Szef SKW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały uzyskane w wyniku czynności z wnioskiem o
zarządzenie wszczęcia postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.]

<4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie Szef SKW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone w wyniku
wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych
materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.>

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno,
uwzględniając niejawny charakter czynności, ustalać sposób przechowywania,
przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w
związku z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, a także określać wzory
stosowanych druków i rejestrów.


