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Na podstawie art. 218b ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób technicznego przygotowania systemów
i sieci s∏u˝àcych do przekazywania informacji, do
gromadzenia wykazów po∏àczeƒ telefonicznych
i innych przekazów informacji, zwanych dalej „wy-
kazami przekazów informacji”;

2) sposoby zabezpieczania danych informatycznych
w urzàdzeniach zawierajàcych te dane oraz w sys-
temach i na noÊnikach informatycznych, w tym
danych przesy∏anych pocztà elektronicznà, zwa-
nych dalej „danymi zapisanymi”.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „abonencie” oraz o „u˝ytkowniku”, rozumie si´
przez to abonenta oraz u˝ytkownika, w rozumieniu
ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm.2));

2) „podmiocie uprawnionym”, rozumie si´ przez to
sàd lub prokuratora;

3) „podmiotach obowiàzanych”, rozumie si´ przez
to urz´dy, instytucje oraz podmioty, o których mo-
wa w art. 218a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
— Kodeks post´powania karnego.

§ 2. Przygotowanie systemów i sieci s∏u˝àcych do
przekazywania informacji — do gromadzenia wyka-
zów przekazów informacji polega na zapewnieniu
przez podmiot obowiàzany technicznych mo˝liwoÊci
sporzàdzania tych wykazów, niezw∏ocznie w ciàgu ca-
∏ej doby.

§ 3. Podmiot obowiàzany gromadzi dane zwiàzane
z przekazami informacji, przetwarzane przez ten pod-
miot w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià telekomu-
nikacyjnà lub stanowiàce przedmiot Êwiadczonych
us∏ug w zakresie przekazu informacji. 

§ 4. 1. Zabezpieczenia danych zapisanych dokonu-
je si´ przy u˝yciu Êrodków technicznych, w sposób

umo˝liwiajàcy ich póêniejsze odtworzenie przy u˝yciu
urzàdzeƒ odtwarzajàcych.

2. Zabezpieczenia danych zapisanych dokonuje
osoba upowa˝niona przez podmiot obowiàzany, przy
u˝yciu Êrodków technicznych podmiotu obowiàzane-
go, w urzàdzeniach zawierajàcych te dane, w systemie
lub na noÊniku informatycznym.

3. W przypadku zabezpieczenia danych zapisanych
na noÊniku informatycznym osoba dokonujàca tego
zabezpieczenia zapisuje lub oznacza na tym noÊniku:

1) sygnatur´ akt sprawy, w której czynnoÊç ta zosta-
∏a zlecona;

2) swoje imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe;

3) dane dotyczàce podstawy zabezpieczenia;

4) czas dokonania zabezpieczenia.

§ 5. Z czynnoÊci zabezpieczenia danych zapisanych
osoba, o której mowa w § 4 ust. 2, sporzàdza notatk´,
w której zamieszcza:

1) dat´ i miejsce sporzàdzenia notatki oraz sygnatu-
r´ akt sprawy;

2) swoje imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe;

3) dane dotyczàce podstawy zabezpieczenia;

4) imi´ i nazwisko u˝ytkownika systemu lub sieci al-
bo nazw´ podmiotu b´dàcego u˝ytkownikiem,
w stosunku do którego zarzàdzono zabezpieczenie
danych zapisanych;

5) czas dokonania zabezpieczenia danych zapisa-
nych;

6) dane identyfikujàce miejsce zabezpieczenia da-
nych zapisanych;

7) w miar´ potrzeby inne dane dotyczàce dokonywa-
nej czynnoÊci.

§ 6. 1. Podmiot obowiàzany gromadzi dane o do-
konanych zabezpieczeniach danych zapisanych.

2. Gromadzone dane, o których mowa w ust. 1,
obejmujà:

1) sygnatur´ akt sprawy i dat´ wydania postanowie-
nia o zabezpieczeniu danych zapisanych;

2) nazw´ podmiotu uprawnionego;

3) dat´ dokonania zabezpieczenia;

4) imi´ i nazwisko u˝ytkownika systemu lub sieci al-
bo nazw´ podmiotu b´dàcego u˝ytkownikiem,
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w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci s∏u˝àcych do przekazywania informacji
— do gromadzenia wykazów po∏àczeƒ telefonicznych i innych przekazów informacji

oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626
i Nr 93, poz. 889.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.



w stosunku do którego zarzàdzono zabezpieczenie
danych zapisanych;

5) czas trwania zabezpieczenia,

6) dane identyfikujàce miejsce zabezpieczenia da-
nych zapisanych.

§ 7. Zabezpieczone dane zapisane przechowuje si´
w warunkach zabezpieczajàcych przed ich utratà, znie-

kszta∏ceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz
zniszczeniem lub uszkodzeniem noÊnika informatycz-
nego.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.
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