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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej

(druk nr 1359)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

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.

<2aa. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać,
gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane
osobowe, uzyskane lub przetwarzane przez organy innych państw oraz przez
Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL.

2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu
lub zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej
Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
..., poz. ...), w prawie Unii Europejskiej i w postanowieniach umów
międzynarodowych.>

[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,



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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.]

<2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa i 2ab, mogą obejmować:
1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego
obejmują informacje wyłącznie o niekodujących regionach genomu;

2) odciski linii papilarnych;
3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku;
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy;
5) informacje o:

a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji

materialnej i stanie majątku,
c) dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje,
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych.>

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

3. Jeżeli jest to konieczne 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.

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;
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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.]

<15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może
uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze
zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy
publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru PESEL,
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w tym również ze zbiorów, w których przetwarza się informacje, obejmujące dane
osobowe, uzyskane w wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-
rozpoznawczych. Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są
obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania.>

16. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mogą, w
drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom
organizacyjnym Policji, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli
jednostki te:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

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

<16a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, 2aa, 2ab i ust. 15, z wyjątkiem danych
osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Policja może przetwarzać:

1) w innym celu niż ten, w którym dane te zostały pobrane, uzyskane, przekazane,
udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań
ustawowych Policji;

2) w celach historycznych, statystycznych lub innych naukowych – jeżeli dane te
zostały zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru
identyfikacyjnego albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych,
umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określonej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej albo przyporządkowanie takie
wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań.>

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

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

<17a. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający
przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do
określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, iż
przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub
działań.

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



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji do zbioru nie
popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie
jego popełnienia;

2) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje do
zbioru, nie ma znamion czynu zabronionego;

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

18. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub
związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób
podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie
zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu
niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia.

[19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, 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.]

<19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o
których mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych
uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących
przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności
w prowadzonych postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed
nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych
rodzajów informacji, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab,
uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy
innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych –
INTERPOL wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych
informacji.>

Rozdział 10b
Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

Art. 145h.
Policjanci i pracownicy Policji są uprawnieni do wykonywania obowiązków służbowych na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu realizacji zadań:

1) w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych operacji w celu ochrony
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, o których
mowa w art. 17 decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i
przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1), zwanej dalej
"decyzją Rady 2008/615/WSiSW";
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2) w formie udzielania wsparcia w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi
lub podobnymi wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz poważnymi wypadkami
w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania
przestępczości, o którym mowa w art. 18 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;

3) w ramach udzielania pomocy przez specjalną jednostkę interwencyjną, o której
mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie
usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi
państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L
210 z 06.08.2008, str. 73).

Art. 145i.
O wykonywaniu obowiązków służbowych przez policjantów lub pracowników Policji na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz określeniu warunków
wykonywania tych obowiązków postanawia:

1) Komendant Główny Policji - decyzją, w przypadku, o którym mowa w art. 145h pkt
1;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - zarządzeniem, w przypadkach, o
których mowa w art. 145h pkt 2 i 3.

<Rozdział 10c
Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii

Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia

Art. 145j.
1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania:

1) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;

2) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych
ze zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;

3) krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych
rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady
2008/615/WSiSW;

4) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i
nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;

5) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady
2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12).

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy:
1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej,

do automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących
wyłącznie profile DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz
indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu
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gromadzenia i przetwarzania profili DNA, działającego w ramach bazy danych
DNA, o której mowa w art. 21a, gromadzone w celach wykrywania sprawców
przestępstw, ich ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z
wyłączeniem danych, co do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie
podlegają wymianie międzynarodowej;

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA
udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o
profilach DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i
wymiany danych o profilach DNA.

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy:
1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej,

do automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących
wyłącznie dane daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne
ze zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w
ramach Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach
wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania przestępczości
lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione podmioty
zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej;

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach
identyfikacji daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty kontaktowe do
spraw wymiany danych daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii
Europejskiej;

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i
wymiany danych daktyloskopijnych.

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy:
1) udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

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

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych
rejestracyjnych pojazdów udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw
wymiany danych o pojazdach innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
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3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o
pojazdach.

5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy:
1) przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o
skutkach transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych,
do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii
Europejskiej informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie
właściwym organom krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja
zadań w zakresie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

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

Art. 145k.
1. Komenda Główna Policji wykonuje zadania krajowego biura do spraw

odzyskiwania mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Rady 2007/845/WSiSW
z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania
mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji
korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z
przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103).

2. Współpraca, w rozumieniu przepisów decyzji Rady 2007/845/WSiSW, między
krajowym biurem do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w ust. 1, a
krajowymi biurami ds. odzyskiwania mienia innych państw członkowskich Unii
Europejskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji w celu wykrywania i
identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z
przestępstwem, oraz w zakresie przetwarzania tych informacji, odbywa się na
zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.>

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr

116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016)

Art. 147u.
1. Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 40, deleguje lub

odmawia delegowania funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania zadań na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. W czasie delegowania, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze i pracownicy wykonują
polecenia właściwych przełożonych przyjmującego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.

3. Do funkcjonariuszy delegowanych do wykonywania zadań na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej przepisy art. 147h i art. 147j ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

4. Delegowanie pracownika do wykonywania zadań poza siedzibą urzędu, w którym
wykonuje on pracę, następuje na podstawie odrębnych przepisów.

<Art.147v.
Komendant Główny Straży Granicznej wykonuje zadania punktu kontaktowego, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia
decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej,
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L
210 z 06.08.2008, str. 12).>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41,

poz. 214 i Nr 53, poz. 273)

Art. 36e.
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
postępowanie w sprawie 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.]
4) innym organom lub instytucjom, w tym organom lub instytucjom państw

obcych – 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.
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Art. 26a.
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby, której dane

dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych,
prowadzonych w systemie informatycznym.

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas zawierania
lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą.]

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas
zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane
dotyczą, albo jeżeli zezwalają na to przepisy prawa, które przewidują również
środki ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.>

Art. 43.
1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:

1) zawierających informacje niejawne,
1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez

funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności,
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na

podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjnym,

<2c) przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,>

3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o
uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub
związku wyznaniowego,

4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych
lub uczących się,

5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej,
adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub
biegłego rewidenta,

6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza,
prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum
lokalnego,
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7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie
niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia
wolności,

8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej,

9) powszechnie dostępnych,
10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu

ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego,
11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego
oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują
uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18.

Art. 47.
[1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo

docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej
takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]

<1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo
docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych.>

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

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku
nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami
ratyfikowanej umowy międzynarodowej.]

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z
obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub
postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej, gwarantującymi
odpowiedni poziom ochrony tych danych.>

3. Administrator danych może jednak przekazać dane osobowe do państwa trzeciego, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem danych

a osobą, której dane dotyczą, lub jest podejmowane na jej życzenie,
3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której

dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania

zasadności roszczeń prawnych,
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5) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą,

6) dane są ogólnie dostępne.

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O GROMADZENIU, PRZETWARZANIU I

PRZEKAZYWANIU INFORMACJI KRYMINALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153,

Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497)

Art. 4.
W rozumieniu ustawy:

1) informacje kryminalne - to określone w art. 13 ust. 1 dane dotyczące spraw będących
przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego
postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe,
oraz dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw
przez podmioty określone w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności
operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego;

[2) podmioty zagraniczne - to zagraniczne i międzynarodowe organy, instytucje i
jednostki organizacyjne, właściwe w zakresie wykrywania i ścigania sprawców
przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wymiany informacji
kryminalnych;]

[3) gromadzenie informacji kryminalnych - to wprowadzanie do bazy danych informacji
kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20,
oraz podmiotów zagranicznych, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z
własnej inicjatywy;]

<3) gromadzenie informacji kryminalnych – to wprowadzanie do bazy danych
informacji kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o
których mowa w art. 20, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej
inicjatywy;>

4) przetwarzanie informacji kryminalnych - to czynności związane z utrwalaniem,
przechowywaniem, wyszukiwaniem, analizowaniem i usuwaniem informacji
kryminalnych;

[5) usuwanie informacji kryminalnych - to trwałe zniszczenie informacji kryminalnych
w bazach danych;]

<5) usuwanie informacji kryminalnych – to trwałe zniszczenie informacji
kryminalnych w bazach danych lub takie ich przekształcenie, które nie pozwoli
na identyfikację informacji w bazach danych;>

6) analiza informacji kryminalnych - to zestawianie cech, części lub składników
informacji kryminalnych, a także wniosków z nich wynikających;

7) bazy danych - to prowadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych informacji
kryminalnych oraz zarejestrowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi;

8) (uchylony).
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Art. 6.
Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, zwanego dalej "Szefem Centrum", należy w szczególności:

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
2) prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych

sposobów prowadzenia;
3) opracowywanie analiz informacji kryminalnych;
4) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym w Centrum

informacjom kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. Nr 182, poz. 1228)[;]<.>

[5) współpraca międzynarodowa przy wykonywaniu ratyfikowanych umów
międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji kryminalnych.]

Art. 11.
1. Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w

terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku
kalendarzowym wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji ustawy oraz zbiorczą
analizą zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych, uwzględniającą zakres
danych określony w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5 lit. a-c.

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Ministra
Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, przedkłada
Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Szefa Centrum wraz z
uzyskanymi opiniami oraz własną oceną sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.]

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

Art. 16.
1. Informacje kryminalne gromadzone, przetwarzane i przekazywane podlegają ochronie

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
[2. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych

podmiotom uprawnionym, podmiotom zobowiązanym niebędącym podmiotami
uprawnionymi oraz podmiotom zagranicznym na zasadach określonych w niniejszej
ustawie.]

<2. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych
podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym, które nie są podmiotami
uprawnionymi, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.>
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<3. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych w
celu ich wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach i w trybie
określonych w przepisach ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o wymianie informacji z
organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

Art. 21.
1. Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum

niezwłocznie po ich uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1. Informacje kryminalne, o
których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.

2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na
wypełnionych kartach rejestracyjnych, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 13
ust. 1 pkt 5 lit. e, które są przekazywane w formie pisemnej.

<2a. Podmioty uprawnione dokonują niezwłocznie niezbędnych modyfikacji informacji
kryminalnych w celu zapewnienia ich aktualności i zgodności z prawem.>

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart
rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres gromadzonych
informacji kryminalnych określonych w art. 13.

[Art. 25.
1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi

Centrum informacji kryminalnej lub w przypadku przekazania informacji kryminalnej,
której gromadzenie jest zabronione, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa
Centrum.

2. Jeżeli informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, została przekazana Szefowi
Centrum:

1) z urzędu - Szef Centrum usuwa ją z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu
odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od
podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę informację;

2) na zapytanie - Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych w
trybie, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

3. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od niego
informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.]

<Art. 25.
Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) ich gromadzenie jest zabronione;
2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3) ustał cel ich gromadzenia;
4) upłyną okresy, o których mowa w art. 14 ust. 1–3;
5) jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność

albo mogą spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez
upoważnione do tego podmioty uprawnione.>
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[Art. 27.
1. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) ich gromadzenie jest zabronione;
2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3) upłynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1-3;
4) jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność albo

mogą spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego
podmioty uprawnione.

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, Szef Centrum wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej
usunięcia oraz skład osobowy komisji.

3. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, następuje automatycznie.

4. Informację kryminalną, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4, Szef Centrum usuwa z baz
danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o
której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę
informację z urzędu.]

<Art. 27.
1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził:

1) nieprawdziwość przekazanej przez siebie informacji kryminalnej,
2) przekazanie informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione

– niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa Centrum.
2. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od

niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Informację kryminalną, o której mowa w art. 25 pkt 1–3, przekazaną Szefowi

Centrum:
1) z urzędu – Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu

odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2,
od podmiotu uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację;

2) na zapytanie – Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych i
wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład
osobowy komisji.

4. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w art.
25 pkt 4, następuje automatycznie.

5. Informację kryminalną, w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 5, Szef
Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej
karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego,
który uprzednio przekazał tę informację z urzędu.>

Art. 28.
1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od

podmiotu uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne
podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie
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zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów,
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym wykonawczym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do
udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do
podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot
zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do
niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

3. Skierowanie zapytania przez podmiot uprawniony do Szefa Centrum jest dokonywane na
wypełnionej karcie zapytania.

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany niebędący podmiotem uprawnionym
oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego może być
dokonywane na wypełnionej karcie zapytania lub w formie pisemnej.

5. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne w odpowiedzi na zapytanie:
1) w drodze teletransmisji;
2) w drodze teletransmisji i w formie pisemnej, jeżeli treść informacji kryminalnej

wymaga przekazania także w formie pisemnej.
[6. Wymiana informacji kryminalnych w ramach współpracy międzynarodowej Szefa

Centrum, o której mowa w art. 38-41, może być dokonywana na wypełnionej karcie
zapytania lub w formie pisemnej.]

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty
zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych informacji
kryminalnych, określony w art. 13.

[Rozdział 5
Współpraca międzynarodowa

Art. 38.
W celu realizacji swoich zadań ustawowych Szef Centrum może kierować zapytania do
podmiotów zagranicznych. Przepis art. 36 stosuje się odpowiednio.

Art. 39.
1. Szef Centrum może, w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz

zapobiegania i zwalczania przestępczości, przekazywać informacje kryminalne
podmiotom zagranicznym. Przepis art. 15 stosuje się odpowiednio.

2. Przed przekazaniem informacji kryminalnej podmiotowi zagranicznemu Szef Centrum, z
zastrzeżeniem ust. 3, uzyskuje zgodę podmiotu zobowiązanego, który tę informację
przekazał.

3. Jeżeli obowiązek przekazania informacji kryminalnej wynika z postanowień ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, ust. 2 nie stosuje się.

Art. 40.
1. Przekazywanie informacji kryminalnej za granicę może nastąpić, gdy kraj, do którego

informacje są przekazywane, daje gwarancje ich ochrony co najmniej takie, jakie
obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przekazanie informacji za granicę do kraju, który nie daje gwarancji, o których mowa w
ust. 1, może nastąpić jedynie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
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zagranicznych oraz krajowej władzy bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

Art. 40a.
(uchylony).

Art. 40b.
(uchylony).

Art. 41.
W przypadku ustalenia, że informacja kryminalna przekazana podmiotowi zagranicznemu lub
od niego otrzymana jest nieprawdziwa, Szef Centrum jest obowiązany poinformować o tym
ten podmiot.]

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

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)

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 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;
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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.

<3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania punktu
kontaktowego do wymiany danych, o którym mowa w art. 16 ust. 3 decyzji Rady
2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie
w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z
06.08.2008, str. 1).>

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH (Dz. U. Nr

143, poz. 1027, z późn. zm.)

Art. 52.
[1. Organy paszportowe oraz Komendant Główny Straży Granicznej mają bezpośredni

dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie niezbędnym do wykonywania
ustawowych zadań.]

<1. Organy paszportowe, Komendant Główny Policji oraz Komendant Główny Straży
Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.>

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Agencji Wywiadu;
3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
[5) Policji;]
6) prokuratorowi;
7) sądowi;
8) Służbie Więziennej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

10) Służbie Wywiadu Wojskowego;
11) Żandarmerii Wojskowej;
12) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
13) Biuru Ochrony Rządu.

2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w
postaci odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji.

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


