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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 36f ust. 4 i 5 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi
skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych
w wyniku prowadzenia przez uprawnione ograny,
s∏u˝by i instytucje paƒstwowe czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej,
zwanych dalej „informacjami”;
2) wzór upowa˝nienia, o którym mowa w art. 36f
ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, zwanej dalej „ustawà”.
§ 2. 1. Organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe
uprawnione do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, przekazujà wywiadowi skarbowemu informacje w zakresie niezb´dnym do wykonywania ustawowych zadaƒ wywiadu skarbowego.
2. Zakres informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione obejmuje:
1) dane o osobie, w tym dane personalne, do których
nale˝à: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imi´ i nazwisko ma∏˝onka oraz jego nazwisko rodowe,
p∏eç, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres miejsca pobytu sta∏ego, rodzaj,
seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci, wykszta∏cenie oraz inne dane identyfikacyjne pozwalajàce na
okreÊlenie to˝samoÊci osoby, a w szczególnoÊci
zdj´cia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne,
pseudonimy, a tak˝e dane okreÊlajàce stosunki rodzinne i majàtkowe, zawód i êród∏a dochodu;
2) dat´, miejsce i rodzaj zdarzenia, w zwiàzku z którym nastàpi∏a rejestracja danych o osobie.
3. Podmiot uprawniony odmawia lub ogranicza
przekazanie informacji lub ogranicza ich zakres, je˝eli
mog∏oby to uniemo˝liwiç wykonywanie ustawowych
zadaƒ lub spowodowaç ujawnienie danych o osobie
udzielajàcej pomocy podmiotowi uprawnionemu.
§ 3. 1. Kierownik komórki organizacyjnej, o której
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, lub upowa˝nione przez
niego osoby wyst´pujà z wnioskiem o przekazanie informacji, na piÊmie lub przesy∏anym przez urzàdzenia
i systemy informatyczne, do kierowników w∏aÊciwych
jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotów
uprawnionych.
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.

2. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza si´ dane umo˝liwiajàce wyszukanie informacji
w zbiorach ewidencyjnych, archiwalnych oraz aktach
operacyjnych, a tak˝e okreÊla zakres potrzebnych informacji.
3. Przed wystàpieniem z wnioskiem o przekazanie
informacji dokonuje si´ niezb´dnych sprawdzeƒ
w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.
§ 4. Informacje udokumentowane w aktach spraw
operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych podmiotów uprawnionych
przekazujà odpowiednio kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych prowadzàcych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, ewidencyjne lub archiwalne
albo upowa˝nione przez nich osoby, wraz ze wskazaniem numeru sprawy, pod którà informacja zosta∏a zarejestrowana, danych jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego prowadzàcej czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze oraz informacjà o sposobie nawiàzania kontaktu z tà jednostkà lub komórkà
organizacyjnà.
§ 5. Przekazanie informacji dokumentuje si´:
1) w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych — notatkà s∏u˝bowà zawierajàcà w szczególnoÊci dane
dotyczàce:
a) daty i miejsca wystàpienia o przekazanie informacji,
b) osoby wyst´pujàcej o przekazanie informacji,
c) czasu i miejsca przekazania informacji,
d) udzielonych informacji,
e) sposobu przekazania informacji,
f) powodów odmowy lub ograniczenia przekazywanych informacji,
g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmow´ lub ograniczenie zakresu danych przekazywanych w informacji;
2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:
a) w teczkach materia∏ów archiwalnych — notatkà
s∏u˝bowà zawierajàcà dane, o których mowa
w pkt 1,
b) w kartotekach, skorowidzach, ksi´gach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych — dostosowanà do metodycznych wymagaƒ tych zbiorów adnotacjà zawierajàcà dane, o których mowa w pkt 1.
§ 6. Wzór imiennego upowa˝nienia do udost´pnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 36f
ust. 4 ustawy, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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