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Na podstawie art. 75c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 
i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, warunki i tryb 
przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych 
w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpo-
znawczych przez organy, służby i instytucje państwo-
we uprawnione do wykonywania tych czynności, zwa-
ne dalej „organami uprawnionymi”.

§ 2. 1. Zakres informacji, o których mowa w § 1, 
zwanych dalej „informacjami”, przekazywanych Służ-
bie Celnej przez organ uprawniony obejmuje:

1)  dane o osobie, w tym dane personalne i adreso-
we, oraz inne dane identyfikacyjne pozwalające na 
określenie tożsamości osoby, a w szczególności 
zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, 
pseudonimy, a także dane określające stosunki ro-
dzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła 
dochodu;

2)  datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z któ-
rym nastąpiła rejestracja danych o osobie.

2. Organ uprawniony przekazuje Służbie Celnej in-
formacje, jeżeli ich przekazanie:

1)  nie spowoduje ujawnienia danych osoby niebędą-
cej funkcjonariuszem organu uprawnionego, 
udzielającej pomocy temu organowi;

2)  nie pozbawi organu uprawnionego możliwości 
wykonywania jego zadań ustawowych.

§ 3. 1. Organ uprawniony przekazuje Służbie Cel-
nej informacje:

1)  na pisemny wniosek funkcjonariusza celnego upo-
ważnionego przez Szefa Służby Celnej;

2)  z własnej inicjatywy, w przypadku stwierdzenia, że 
uzasadniają one podejrzenie naruszenia przepi-
sów celnych, podatkowych lub z zakresu gier  
hazardowych.

2. Kopię upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, przedkłada się wraz z wnioskiem organowi 
uprawnionemu.

§ 4. 1. Przekazywanie Służbie Celnej informacji 
przez organy uprawnione odbywa się z uwzględnie-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Przekazywanie Służbie Celnej informacji ze zbio-
rów danych organu uprawnionego może odbywać się 
przy wykorzystaniu sieci informatycznych, z zachowa-
niem wymogu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. Przekazywanie Służbie Celnej informacji doku-
mentuje się w aktach sprawy notatką służbową zawie-
rającą w szczególności dane dotyczące:

1)  daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji;

2)  osoby występującej o udzielenie informacji;

3)  czasu i miejsca przekazania informacji;

4)  udzielonych informacji;

5)  sposobu przekazania informacji;

6)  w przypadku odmowy przekazania informacji lub 
ograniczenia zakresu przekazywanych informacji 
— powodów odmowy lub ograniczenia;

7)  osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę 
lub ograniczenie zakresu przekazywanych infor-
macji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.
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