
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 maja 2017 r. 

Poz. 926 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 4 maja 2017 r. 

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu 
do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wykonującego czynności operacyjno-
-rozpoznawcze do uzyskania dostępu do informacji lub danych; 

2) zakres, warunki i tryb przekazywania informacji. 

§ 2. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej: 

1) organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „organami”, 

2) organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane 
dalej „podmiotami uprawnionymi” 

– przekazują dane, w tym dane osobowe i inne informacje uzyskiwane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
o których mowa odpowiednio w art. 127 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 tej ustawy, zwane dalej „informacjami”, o ile mają 
w posiadaniu takie informacje. 

§ 3. 1. Przekazanie informacji następuje na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu 
celno-skarbowego. 

2. Wniosek zawiera: 

1) oznaczenie sprawy; 

2) wskazanie wnioskowanych informacji; 

3) dane umożliwiające wyszukanie informacji. 

3. Wniosek przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą urządzeń lub systemów informatycz-
nych. 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 
i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768. 
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§ 4. Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to unie-

możliwić wykonywanie ich ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej pomocy tym 
podmiotom niebędącej ich funkcjonariuszem. 

§ 5. Wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3) 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przeka-

zywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych 
(Dz. U. poz. 2802), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. 
poz. 379). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. (poz. 926) 
 
 

WZÓR IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA DLA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ 
WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE DO UZYSKANIA DOSTĘPU 

DO INFORMACJI LUB DANYCH 

 

........................................ 
(miejsce i data wystawienia) 

........................................ 
            (nazwa organu) 
 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE nr ___ 
 

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) 

 
upoważniam 

 
.................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, stopień służbowy, stanowisko służbowe,  
nr legitymacji służbowej) 

 
 
do uzyskania dostępu do informacji lub danych przetwarzanych przez 
 
.................................................................................................................................................. 

(określenie administratora zbioru danych) 
 

 

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .............. r. 

 

 

 
............................................................................. 

(pieczęć i podpis organu wystawiającego upoważnienie) 

 

 




