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USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady post´powania przy
gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji

kryminalnych w celu wykrywania i Êcigania sprawców
przest´pstw oraz zapobiegania i zwalczania przest´p-
czoÊci, a tak˝e podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach.

Art. 2. 1. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazy-
wanie informacji kryminalnych mo˝e odbywaç si´ je-



dynie w celu zapobiegania i zwalczania przest´pczo-
Êci.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie in-
formacji kryminalnych na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszej ustawie odbywa si´ bez wiedzy osób, których
one dotyczà.

Art. 3. Ustaw´ stosuje si´ do organów administra-
cji rzàdowej, paƒstwowych jednostek organizacyj-
nych oraz organów samorzàdu terytorialnego, o któ-
rych mowa w art. 19 i 20, w zakresie, w jakim realizu-
jà zadania publiczne na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

Art. 4. W rozumieniu ustawy:

1) informacje kryminalne — to okreÊlone w art. 13
ust. 1 dane dotyczàce spraw b´dàcych przedmio-
tem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, 
wszcz´tego lub zakoƒczonego post´powania kar-
nego, w tym post´powania w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe, oraz dotyczàce innych post´-
powaƒ lub czynnoÊci prowadzonych na podsta-
wie ustaw przez podmioty okreÊlone w art. 19
i 20, istotnych z punktu widzenia czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych lub post´powania kar-
nego,

2) podmioty zagraniczne — to zagraniczne i mi´dzy-
narodowe organy, instytucje i jednostki organiza-
cyjne, w∏aÊciwe w zakresie wykrywania i Êcigania
sprawców przest´pstw oraz zapobiegania i zwal-
czania przest´pczoÊci oraz wymiany informacji kry-
minalnych,

3) gromadzenie informacji kryminalnych — to wpro-
wadzanie do bazy danych informacji kryminalnych
otrzymanych od podmiotów zobowiàzanych, o któ-
rych mowa w art. 20, oraz podmiotów zagranicz-
nych, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub
z w∏asnej inicjatywy,

4) przetwarzanie informacji kryminalnych — to czyn-
noÊci zwiàzane z utrwalaniem, przechowywaniem,
wyszukiwaniem, analizowaniem i usuwaniem in-
formacji kryminalnych,

5) usuwanie informacji kryminalnych — to trwa∏e
zniszczenie informacji kryminalnych w bazach da-
nych,

6) analiza informacji kryminalnych — to zestawianie
cech, cz´Êci lub sk∏adników informacji kryminal-
nych, a tak˝e wniosków z nich wynikajàcych,

7) bazy danych — to prowadzone w Krajowym Cen-
trum Informacji Kryminalnych uporzàdkowane
i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowa-
nych informacji kryminalnych oraz zarejestrowa-
nych zapytaƒ i udzielonych odpowiedzi.

Rozdzia∏ 2

Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rzàdo-
wej w∏aÊciwym w sprawach gromadzenia, przetwarza-

nia i przekazywania informacji kryminalnych jest Szef
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwany
dalej „Szefem Centrum”.

2. Szefa Centrum powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych.

3. Szefa Centrum nadzoruje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych.

4. Zast´pc´ Szefa Centrum powo∏uje i odwo∏uje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na wniosek
Szefa Centrum.

Art. 6. Do zadaƒ Szefa Centrum w szczególnoÊci na-
le˝y:

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie infor-
macji kryminalnych oraz zapewnienie ich legalno-
Êci, prawdziwoÊci i rzetelnoÊci,

2) organizacja i kierowanie pracà Centrum,

3) prowadzenie baz danych,

4) opracowywanie analiz informacji kryminalnych,

5) zapewnienie bezpieczeƒstwa gromadzonym i prze-
twarzanym w Krajowym Centrum Informacji Kry-
minalnych informacjom kryminalnym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474,
Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087) oraz ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580),

6) wspó∏praca mi´dzynarodowa przy wykonywaniu
ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych w za-
kresie przekazywania informacji kryminalnych.

Art. 7. 1. Szef Centrum wykonuje swoje zadania
przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych, zwanego dalej „Centrum”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w drodze rozporzàdzenia, nadaje Centrum statut,
w którym okreÊla jego wewn´trznà organizacj´,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia ochrony in-
formacji kryminalnych i sprawnoÊç dzia∏ania Centrum.

Art. 8. Na stanowisko Szefa Centrum mo˝e byç po-
wo∏ana osoba, która spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) jest nieskazitelnego charakteru,

4) nie by∏a skazana za przest´pstwo,

5) posiada wy˝sze wykszta∏cenie.

Art. 9. 1. Zwolnienie stanowiska Szefa Centrum na-
st´puje w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) odwo∏ania ze stanowiska,
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3) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo,

5) Êmierci.

2. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa Cen-
trum minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych po-
wierza pe∏nienie jego obowiàzków, do czasu powo∏a-
nia nowego Szefa Centrum, jednak na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce, jego zast´pcy lub innej osobie zatrud-
nionej w Centrum.

Art. 10. 1. W przypadku choroby lub zdarzenia loso-
wego powodujàcych czasowà niemo˝noÊç sprawowa-
nia funkcji przez Szefa Centrum, minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych powierza pe∏nienie obowiàzków
Szefa Centrum jego zast´pcy lub innej osobie zatrud-
nionej w Centrum.

2. Je˝eli niemo˝noÊç sprawowania funkcji przez
Szefa Centrum z przyczyn, o których mowa w ust. 1,
trwa przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych wyst´puje do Prezesa
Rady Ministrów z wnioskiem o odwo∏anie Szefa Cen-
trum.

3. Osoba, której powierzono pe∏nienie obowiàzków
Szefa Centrum, wykonuje je do czasu ustania przyczy-
ny powierzenia tych obowiàzków lub powo∏ania nowe-
go Szefa Centrum.

Art. 11. 1. Szef Centrum sk∏ada ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych coroczne sprawozda-
nie ze swojej dzia∏alnoÊci za ubieg∏y rok kalendarzowy
wraz z wnioskami wynikajàcymi z realizacji niniejszej
ustawy, w terminie do dnia 31 marca.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po
uzyskaniu opinii Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra
Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych, przedk∏ada Prezesowi
Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Szefa Centrum wraz z uzyskanymi opiniami oraz w∏a-
snà ocenà sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.

3. Prezes Rady Ministrów przyjmuje bàdê odrzuca
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Szefa Centrum.

4. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania,
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wyst´puje
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie
w czynnoÊciach Szefa Centrum i powierzenie pe∏nienia
jego obowiàzków jego zast´pcy lub innej osobie za-
trudnionej w Centrum. Prezes Rady Ministrów mo˝e
zawiesiç Szefa Centrum i powierzyç pe∏nienie jego
obowiàzków osobie wskazanej we wniosku do czasu
przyj´cia bàdê odrzucenia sprawozdania.

Art. 12. Do pracy w Centrum mogà byç, na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, oddelego-
wywani ˝o∏nierze oraz funkcjonariusze Policji, Stra˝y
Granicznej, Inspekcji Celnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, jak
równie˝ pracownicy i funkcjonariusze podmiotów
uprawnionych. 

Rozdzia∏ 3

Informacje kryminalne, ich rejestracja i ochrona

Art. 13. 1. Zakres gromadzonych informacji krymi-
nalnych obejmuje nast´pujàce dane:

1) dat´ i miejsce pope∏nienia przest´pstwa, 

2) rodzaj pope∏nionego przest´pstwa i kwalifikacj´
prawnà czynu,

3) sygnatur´ akt, pod którà zosta∏y zarejestrowane
czynnoÊci lub post´powanie,

4) nazw´ organu lub jednostki organizacyjnej prowa-
dzàcej czynnoÊci lub post´powanie oraz informa-
cj´ o sposobie nawiàzania kontaktu z tym organem
lub jednostkà organizacyjnà,

5) informacje o:
a) osobach, przeciwko którym prowadzone jest po-

st´powanie karne, w tym post´powanie w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe, lub w stosunku
do których prowadzone sà czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawcze,

b) przedmiotach wykorzystanych do pope∏nienia
przest´pstwa lub utraconych w zwiàzku z prze-
st´pstwem,

c) przedsi´biorcach, spó∏kach cywilnych, funda-
cjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ̋ e zosta∏y wykorzysta-
ne w celu pope∏nienia przest´pstwa, zgroma-
dzone w rejestrach prowadzonych na podstawie
odr´bnych przepisów,

d) numerach rachunków bankowych lub rachun-
ków papierów wartoÊciowych, co do których za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e zosta∏y wy-
korzystane w celu pope∏nienia przest´pstwa lub
˝e gromadzone sà na nich Êrodki pochodzàce
z przest´pstwa,

e) innych post´powaniach lub czynnoÊciach pro-
wadzonych na podstawie ustaw przez podmioty,
o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punk-
tu widzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych lub post´powania karnego, w tym post´-
powania w sprawach o przest´pstwa skarbowe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a),
obejmujà:

1) dane personalne:
a) nazwisko,
b) imiona,
c) imiona i nazwiska poprzednie, 
d) dat´ i miejsce urodzenia,
e) p∏eç,
f) pseudonim,
g) adres miejsca zameldowania,
h) adres miejsca pobytu,
i) cechy dokumentów to˝samoÊci: rodzaj doku-

mentu, dat´ wystawienia dokumentu, organ wy-
stawiajàcy dokument, numer, seri´ dokumentu,

j) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz-
nego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL),
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k) numer identyfikacji podatkowej NIP,
l) numer identyfikacyjny REGON,

2) inne dane przekazane przez podmioty, o których
mowa w art. 19 i 20, pozwalajàce na okreÊlenie to˝-
samoÊci osoby, a w szczególnoÊci rysopis i przyna-
le˝noÊç do grupy przest´pczej.

Art. 14. 1. Informacje kryminalne, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1—4 oraz pkt 5 lit. a) i e), sà przecho-
wywane w bazach danych przez okres 15 lat.

2. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13
ust. 1 pkt 5 lit. b), c) i d), sà przechowywane w bazach
danych przez okres 5 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef
Centrum mo˝e przed∏u˝yç okres, o którym mowa
w ust. 2, do lat 15.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1—3, liczy si´ od
dnia zarejestrowania informacji kryminalnych w ba-
zach danych, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Je˝eli po dniu zarejestrowania nastàpi∏o przeka-
zanie informacji kryminalnych przez Szefa Centrum,
bieg terminów, o których mowa w ust. 1—3, liczy si´ od
dnia ich przekazania.

Art. 15. Informacje kryminalne przekazane Szefowi
Centrum przez podmiot zobowiàzany podlegajà zareje-
strowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej,
o której mowa w art. 22 ust. 1.

Art. 16. 1. Informacje kryminalne gromadzone,
przetwarzane i przekazywane podlegajà ochronie okre-
Êlonej w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych.

2. Szef Centrum udost´pnia informacje kryminalne
zgromadzone w bazach danych jedynie podmiotom
uprawnionym oraz podmiotom zagranicznym na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszej ustawie.

Art. 17. 1. Szef Centrum jest uprawniony do otrzy-
mywania wszelkich informacji kryminalnych od pod-
miotów zobowiàzanych, które wesz∏y w ich posiadanie
zgodnie z prawem, w zakresie, o którym mowa
w art. 13, nawet jeÊli sà one obj´te ochronà na podsta-
wie odr´bnych przepisów o tajemnicach i informa-
cjach prawnie chronionych.

2. Podmioty zobowiàzane majà obowiàzek przeka-
zywania Szefowi Centrum informacji kryminalnych,
o których mowa w ust. 1.

3. Przy przekazywaniu informacji kryminalnych
podmiotom uprawnionym stosuje si´ przepisy odr´b-
nych ustaw o tajemnicach i informacjach prawnie
chronionych, a w szczególnoÊci o ochronie tajemnicy
bankowej i skarbowej w zakresie uprawnieƒ do ich
otrzymywania. W przypadku gdy podmiot uprawniony
nie posiada prawa do otrzymywania informacji krymi-
nalnych chronionych na podstawie odr´bnych przepi-
sów, przekazuje si´ mu skrócone informacje kryminal-
ne zawierajàce wy∏àcznie dane, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2—4.

Art. 18. 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji
kryminalnych podlega kontroli Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych.

2. W zakresie gromadzenia, przetwarzania i udo-
st´pniania informacji kryminalnych stosuje si´ przepi-
sy art. 12, art. 14—19, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2,
art. 32 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, art. 33 ust. 1 pkt 1—3,
art. 34—39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

Rozdzia∏ 4

Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i anali-
za informacji kryminalnych

Art. 19. Podmiotami uprawnionymi, w zakresie
swoich zadaƒ ustawowych, do otrzymywania informa-
cji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej usta-
wie „podmiotami uprawnionymi”, sà:

1) organy prokuratury,

2) organy Policji,

3) organy Stra˝y Granicznej,

4) organy Inspekcji Celnej,

5) organy celne,

6) urz´dy skarbowe,

7) organy kontroli skarbowej,

8) Biuro Ochrony Rzàdu,

9) ˚andarmeria Wojskowa,

10) organy informacji finansowej,

11) Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Art. 20. Podmiotami zobowiàzanymi do przekazy-
wania informacji kryminalnych do Centrum sà pod-
mioty uprawnione oraz:

1) organy administracji rzàdowej lub organy samorzà-
du terytorialnego w∏aÊciwe w sprawach ewidencji
ludnoÊci, Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci, ewidencji wojskowej osób
podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej,
centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewiden-
cji kierowców, rejestracji pojazdów, nadzoru geo-
dezyjnego i kartograficznego, administracji geode-
zyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budyn-
ków lub rejestracji stanu cywilnego,

2) sàdy prowadzàce Krajowy Rejestr Sàdowy i ksi´gi
wieczyste,

3) organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

4) organy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

5) organy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

6) Komisja Nadzoru Bankowego,

7) Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ,

8) Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

9) Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d,

10) Paƒstwowa Stra˝ Rybacka,
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11) nadleÊniczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji
Lasów Paƒstwowych,

12) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów,

13) Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego i dyrekto-
rzy urz´dów statystycznych w zakresie prowadzo-
nych przez nich krajowych rejestrów urz´dowych,

14) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru
Karnego,

15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´-
ziennej,

16) G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej,

17) dyrektorzy parków narodowych,

18) Paƒstwowa Stra˝ ¸owiecka

— zwane w niniejszej ustawie „podmiotami zobowià-
zanymi”.

Art. 21. 1. Podmioty uprawnione przekazujà infor-
macje kryminalne Szefowi Centrum niezw∏ocznie po
ich uzyskaniu, z zastrze˝eniem art. 24 ust. 1. Informacje
kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e),
podmioty uprawnione przekazujà na zapytanie.

2. Podmioty zobowiàzane, nieb´dàce uprawniony-
mi, przekazujà informacje kryminalne Szefowi Cen-
trum wy∏àcznie udzielajàc odpowiedzi na jego zapyta-
nie, z zastrze˝eniem art. 24 ust. 1.

Art. 22. 1. Podmioty uprawnione przekazujà z urz´-
du informacje kryminalne Szefowi Centrum na wype∏-
nionych kartach rejestracyjnych.

2. Podmioty zobowiàzane, w odpowiedzi na zapy-
tanie Szefa Centrum, o którym mowa w art. 28 ust. 2,
przekazujà informacje kryminalne na wype∏nionych
kartach odpowiedzi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzory kart rejestracyj-
nych oraz kart odpowiedzi, uwzgl´dniajàc zakres gro-
madzonych informacji kryminalnych, okreÊlonych
w art. 13.

Art. 23.  Przekazywanie informacji kryminalnych
oraz zapytaƒ w trybie niniejszej ustawy mo˝e nast´po-
waç równie˝ w drodze przekazu teleinformatycznego
uwzgl´dniajàcego wzory kart, o których mowa
w art. 22 ust. 3.

Art. 24. 1. Podmioty zobowiàzane nie przekazujà in-
formacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograni-
czajà zakres przekazywanych informacji kryminalnych,
je˝eli ich przekazanie mog∏oby spowodowaç ujawnie-
nie niejawnego osobowego êród∏a informacji.

2. Podmioty zobowiàzane przekazujà Szefowi Cen-
trum informacje kryminalne niezw∏ocznie po ustaniu
przyczyny nieprzekazania lub ograniczenia zakresu
przekazanych informacji kryminalnych.

Art. 25. 1. Podmiot zobowiàzany, który stwierdzi∏
nieprawdziwoÊç przekazanej przez siebie Szefowi Cen-

trum informacji kryminalnej, zawiadamia o tym Szefa
Centrum.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 Szef Centrum
niezw∏ocznie zawiadamia o nieprawdziwoÊci informa-
cji kryminalnej podmioty zobowiàzane, które t´ infor-
macj´ od niego otrzyma∏y lub mu przekaza∏y.

Art. 26. Przetwarzanie informacji kryminalnych do-
konuje si´ przy wykorzystaniu urzàdzeƒ i systemów in-
formatycznych i teleinformatycznych, kartotek, skoro-
widzów, ksiàg, wykazów i zbiorów ewidencyjnych.

Art. 27. 1. Informacje kryminalne podlegajà usuni´-
ciu z baz danych, je˝eli:

1) ich gromadzenie jest zabronione,

2) zarejestrowane informacje kryminalne okaza∏y si´
nieprawdziwe,

3) up∏ynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1—3.

2. Zarzàdzajàc usuni´cie informacji kryminalnej
z bazy danych, Szef Centrum wskazuje informacj´ kry-
minalnà, miejsce, dat´ i tryb jej usuni´cia oraz sk∏ad
osobowy komisji.

Art. 28. 1. Szef Centrum przekazuje informacje kry-
minalne niezw∏ocznie po otrzymaniu od podmiotu
uprawnionego zapytania wraz z uzasadnieniem. Szef
Centrum mo˝e przekazaç informacje kryminalne pod-
miotowi zobowiàzanemu, nieb´dàcemu podmiotem
uprawnionym, na jego zapytanie zadane w zwiàzku
z prowadzonym przez niego, na podstawie odr´bnych
przepisów, post´powaniem karnym.

2. Je˝eli zgromadzone w bazach danych informacje
kryminalne sà niewystarczajàce do udzielenia odpo-
wiedzi na zapytanie, Szef Centrum wyst´puje z zapyta-
niem do podmiotów zobowiàzanych w zakresie ko-
niecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobo-
wiàzany, do którego Szef Centrum wystàpi∏ z zapyta-
niem, jest obowiàzany do niezw∏ocznego udzielenia
odpowiedzi.

3. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne,
udzielajàc odpowiedzi na zapytanie, na wype∏nionej
karcie odpowiedzi, o której mowa w art. 22 ust. 2.

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowià-
zany do Szefa Centrum oraz skierowanie zapytania
przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiàzanego jest
dokonywane na wype∏nionej karcie zapytania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór karty zapytania,
uwzgl´dniajàc zakres gromadzonych informacji krymi-
nalnych, okreÊlony w art. 13.

Art. 29. O przekazaniu informacji kryminalnej uzy-
skanej od podmiotu uprawnionego Szef Centrum nie-
zw∏ocznie informuje ten podmiot.

Art. 30. Szef Centrum nie przekazuje informacji kry-
minalnych, je˝eli ich przekazanie mog∏oby spowodo-
waç ujawnienie niejawnego osobowego êród∏a infor-
macji.
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Art. 31. Podmiot zobowiàzany prowadzàcy czynno-
Êci operacyjno-rozpoznawcze, który przekaza∏ informa-
cj´ kryminalnà, mo˝e zastrzec, je˝eli grozi∏oby to nie-
powodzeniem tych czynnoÊci, aby nie zosta∏a ona
przekazana bez jego zgody.

Art. 32. W sytuacji, o której mowa w art. 30, oraz
w przypadku braku zgody, o której mowa w art. 31, Szef
Centrum informuje podmiot wyst´pujàcy z zapyta-
niem, i˝ nie posiada informacji kryminalnych pozwala-
jàcych na udzielenie odpowiedzi.

Art. 33. 1. Je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e zapytanie
zosta∏o skierowane w celu innym ni˝ wykrywanie i Êci-
ganie sprawców przest´pstw oraz zapobieganie i zwal-
czanie przest´pczoÊci, Szef Centrum wstrzymuje prze-
kazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o tre-
Êci zapytania organ nadrz´dny nad podmiotem kieru-
jàcym zapytanie i ˝àda pisemnych wyjaÊnieƒ.

2. Po uzyskaniu wyjaÊnieƒ, o których mowa
w ust. 1, Szef Centrum przekazuje bàdê odmawia prze-
kazania informacji kryminalnej.

Art. 34. 1. W imieniu podmiotu uprawnionego za-
pytanie mo˝e kierowaç upowa˝niony funkcjonariusz
lub pracownik.

2. Upowa˝nienie powinno okreÊlaç rodzaje spraw,
których mo˝e dotyczyç zapytanie.

3. Szef Centrum prowadzi rejestr osób upowa˝nio-
nych uwzgl´dniajàcy zakres udzielonych upowa˝nieƒ.

4. Je˝eli zapytanie pochodzi od osoby nieupowa˝-
nionej lub przekracza zakres upowa˝nienia, Szef Cen-
trum nie przekazuje informacji kryminalnych oraz za-
wiadamia o tym podmiot uprawniony, przekazujàc mu
treÊç z∏o˝onego zapytania.

Art. 35. 1. Podmiot zobowiàzany, który poweêmie
istotnà wàtpliwoÊç co do prawdziwoÊci przekazanej
mu przez Szefa Centrum informacji kryminalnej, jest
obowiàzany niezw∏ocznie poinformowaç o tym Szefa
Centrum.

2. Szef Centrum przeprowadza czynnoÊci zmierza-
jàce do ustalenia, czy informacja, o której mowa
w ust. 1, jest prawdziwa.

3. W razie ustalenia, ˝e informacja kryminalna,
o której mowa w ust. 1, jest nieprawdziwa, Szef Cen-
trum zawiadamia o tym podmioty zobowiàzane, które
t´ informacj´ od Szefa Centrum otrzyma∏y lub mu
przekaza∏y.

Art. 36. TreÊç zapytania skierowanego przez Szefa
Centrum oraz do Szefa Centrum, a tak˝e treÊç odpo-
wiedzi podmiotu zobowiàzanego lub Szefa Centrum
podlega zarejestrowaniu w bazach danych.

Art. 37. Szef Centrum sk∏ada ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych, raz w roku, w terminie do
dnia 31 marca, zbiorczà analiz´ zgromadzonych w Cen-
trum informacji kryminalnych, uwzgl´dniajàcà
w szczególnoÊci: rodzaje pope∏nionych przest´pstw,
ich rozk∏ad geograficzny, wiek i p∏eç podejrzanych, u˝y-

cie niebezpiecznych narz´dzi, stosunek liczby wszcz´-
tych post´powaƒ do liczby przedstawionych zarzutów,
a tak˝e do liczby wyroków skazujàcych.

Rozdzia∏ 5

Wspó∏praca mi´dzynarodowa

Art. 38. W celu realizacji swoich zadaƒ ustawowych
Szef Centrum mo˝e kierowaç zapytania do podmiotów
zagranicznych. Przepis art. 36 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39. 1. Szef Centrum mo˝e, w celu wykrywania
i Êcigania sprawców przest´pstw oraz zapobiegania
i zwalczania przest´pczoÊci, przekazywaç informacje
kryminalne podmiotom zagranicznym. Przepis art. 15
stosuje si´ odpowiednio.

2. Przed przekazaniem informacji kryminalnej pod-
miotowi zagranicznemu Szef Centrum, z zastrze˝eniem
ust. 3, uzyskuje zgod´ podmiotu zobowiàzanego, który
t´ informacj´ przekaza∏.

3. Je˝eli obowiàzek przekazania informacji krymi-
nalnej wynika z postanowieƒ ratyfikowanej umowy
mi´dzynarodowej, ust. 2 nie stosuje si´.

Art. 40. 1. Przekazywanie informacji kryminalnej za
granic´ mo˝e nastàpiç, gdy kraj, do którego informacje
sà przekazywane, daje gwarancje ich ochrony co naj-
mniej takie, jakie obowiàzujà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Przekazanie informacji za granic´ do kraju, który
nie daje gwarancji, o których mowa w ust. 1, mo˝e na-
stàpiç jedynie po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych oraz w∏aÊciwej s∏u˝by
ochrony paƒstwa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Art. 41. W przypadku ustalenia, ˝e informacja
kryminalna przekazana podmiotowi zagranicznemu
lub od niego otrzymana jest nieprawdziwa, Szef Cen-
trum jest obowiàzany poinformowaç o tym ten pod-
miot.

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne

Art. 42. Kto, wbrew przepisom ustawy, wstrzymuje
przekazanie informacji kryminalnej albo Êwiadomie
przekazuje nieprawdziwà informacj´ kryminalnà, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 43. Kto, pomimo cià˝àcego na nim obowiàzku,
nie powiadamia o nieprawdziwoÊci przekazanej lub
otrzymanej informacji kryminalnej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do lat 3.

Art. 44. Kto, wbrew przepisom ustawy, nie zarzàdza
usuni´cia bàdê nie usuwa informacji kryminalnej z ba-
zy danych Centrum, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
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Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
i przepisy koƒcowe

Art. 45. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85,
poz. 925 i Nr 88, poz. 961) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 16 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W granicach swoich zadaƒ ˚andarmeria Woj-

skowa wspó∏pracuje z Szefem Krajowego Cen-
trum Informacji Kryminalnych w zakresie nie-
zb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych.”;

2) w art. 49 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ wspó∏pra-

cujà z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 46. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960) w art. 47 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3
w brzmieniu:

„3. Organ gminy prowadzàcy ewidencj´ ludnoÊci
wspó∏pracuje z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 47. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r.
Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85,
poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117,
poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) po art. 23 dodaje si´
art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Sàdy rejonowe prowadzàce ksi´gi wieczy-
ste wspó∏pracujà z Szefem Krajowego Cen-
trum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ usta-
wowych.”

Art. 48. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875)
w art. 22 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Paƒstwowa Stra˝ Rybacka wspó∏pracuje z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”

Art. 49. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105,

poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 48, poz. 553 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 3
w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wspó∏prac´ z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do
realizacji jego zadaƒ ustawowych,”.

Art. 50. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2001 r. Nr 43, poz. 476) w art. 6 po ust. 3 dodaje si´
ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik urz´du stanu cywilnego wspó∏pracuje
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”

Art. 51. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) po art. 7d dodaje si´
art. 7e w brzmieniu:

„Art. 7e. S∏u˝ba Geodezyjna i Kartograficzna wspó∏-
pracuje z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym
do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 52. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084 i Nr 106,
poz. 1149) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum In-

formacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym
do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”;

2) w art. 14 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Policja mo˝e, w zakresie koniecznym do wyko-

nywania jej ustawowych zadaƒ, korzystaç z in-
formacji kryminalnej zgromadzonej w Krajo-
wym Centrum Informacji Kryminalnych.”;

3) w art. 21 w ust. 1 po wyrazie ,,prokuratora” dodaje
si´ przecinek oraz wyrazy „a tak˝e Szefa Krajowe-
go Centrum Informacji Kryminalnych”.

Art. 53. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424, Nr 88, poz. 961 i Nr 100, poz. 1084)
w art. 82b po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Organ nadzoru wspó∏pracuje z Szefem Krajowe-
go Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych.”

Art. 54. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r.
Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12,
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498 i Nr 106,
poz. 1149) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Stra˝ Graniczna wspó∏pracuje z Szefem Krajo-

wego Centrum Informacji Kryminalnych w za-
kresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
ustawowych.”;

2) w art. 9 po ust. 1d dodaje si´ ust. 1e w brzmieniu:
„1e. Stra˝ Graniczna mo˝e, w zakresie koniecznym

do wykonywania jej ustawowych zadaƒ, ko-
rzystaç z informacji kryminalnej zgromadzo-
nej w Krajowym Centrum Informacji Krymi-
nalnych.”;

3) w art. 9a w ust. 1 po wyrazie „prokuratora” dodaje
si´ przecinek oraz wyrazy „a tak˝e Szefa Krajowe-
go Centrum Informacji Kryminalnych”.

Art. 55. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133,
poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r.
Nr 38, poz. 452, Nr 63, poz. 638 i 639, Nr 76, poz. 811
i Nr 100, poz. 1085) w art. 2 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3
w brzmieniu:

„3. Inspekcja Ochrony Ârodowiska wspó∏pracuje
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”

Art. 56. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877) w art. 1
w ust. 2 w pkt 6 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 57. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 81,
poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organy kontroli skarbowej wspó∏pracujà z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”;

2) w art. 34b w ust. 3 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:
„4a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kry-

minalnych w celu realizacji jego zadaƒ usta-
wowych,”.

Art. 58. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958
i Nr 120, poz. 1268) dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. NadleÊniczy i dyrektor regionalnej dyrekcji
Lasów Paƒstwowych wspó∏pracujà z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezb´dnym do realiza-
cji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 59. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079
i Nr 100, poz. 1085) w art. 16 po ust. 8 dodaje si´ ust. 9
w brzmieniu:

„9. Dyrektor parku narodowego wspó∏pracuje z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
ustawowych.”

Art. 60. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz
z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249) w art.15
w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w celu realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych,”.

Art. 61. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110,
poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 37 dotychczasowà treÊç
oznacza si´ jako ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmie-
niu:

„2. Paƒstwowa Stra˝ ¸owiecka wspó∏pracuje z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
ustawowych.”

Art. 62. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) w art. 1
po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. S∏u˝ba Wi´zienna wspó∏pracuje z Szefem Krajo-
wego Centrum Informacji Kryminalnych w zakre-
sie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych.”
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Art. 63. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268) w art. 5 w ust. 6 po pkt 7 dodaje si´
pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do
realizacji jego zadaƒ ustawowych,”.

Art. 64. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 i Nr 89,
poz. 972) po art. 283 dodaje si´ art. 283a w brzmieniu:

„Art. 283a. Organy celne wspó∏pracujà z Szefem Kra-
jowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”

Art. 65. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137,
poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z
2001 r. Nr 81, poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum In-

formacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym
do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”;

2) w art. 27 w ust. 4 po wyrazie ,,prokurator” dodaje
si´ przecinek oraz wyrazy „a tak˝e Szef Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych”.

Art. 66. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 10 na koƒcu kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmie-
niu:
„11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kry-

minalnych.”;

2) w art. 100c w ust. 1 w pkt 8 na koƒcu kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-

nalnych.”

Art. 67. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209) w art. 21 dotychczasowà treÊç oznacza si´ ja-
ko ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sàd rejestrowy wspó∏pracuje z Szefem Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie nie-
zb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 68. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,

poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122,
poz. 1315) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Komisja wspó∏pracuje z Szefem Krajowego

Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych.”;

2) w art. 161 w ust. 1 wyrazy „art. 13 pkt 1” zast´puje
si´ wyrazami „art. 13 ust. 1 pkt 1”.

Art. 69. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) po
art. 200 dodaje si´ art. 200a w brzmieniu:

„Art. 200a. Urzàd Nadzoru wspó∏pracuje z Szefem
Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w zakresie niezb´dnym do realizacji
jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 70. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42,
poz. 475) w art. 299 w § 3 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w celu realizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 71. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64) w art. 25 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmie-
niu:

„4. Komisja wspó∏pracuje z Szefem Krajowego Cen-
trum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb´d-
nym do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 72. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748 i Nr 100, poz. 1080) po art. 75
dodaje si´ art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. Organy Zak∏adu wspó∏pracujà z Szefem
Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w zakresie niezb´dnym do realizacji
jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 73. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r.
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Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) w za-
∏àczniku nr 1 w cz´Êci II pkt 28 i 29 otrzymujà brzmie-
nie:

„28. Szczegó∏owa struktura organizacyjna i etatowa
jednostek organizacyjnych Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Policji,
Stra˝y Granicznej oraz Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych, chyba ̋ e zawierajà informa-
cje oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.

29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach,
˝o∏nierzach i pracownikach Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Policji,
Stra˝y Granicznej i Krajowego Centrum Informa-
cji Kryminalnych oraz dane z tej ewidencji, chyba
˝e zawierajà informacje oznaczone wy˝szà klau-
zulà tajnoÊci.”

Art. 74. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wspó∏pracuje z Szefem Krajo-
wego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego
zadaƒ ustawowych.”

Art. 75. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) po
art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. G∏ówny Inspektor wspó∏pracuje z Szefem
Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych w zakresie niezb´dnym do realizacji
jego zadaƒ ustawowych.”

Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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