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Projekt z dnia 5 grudnia 2011 r.  

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia .......................................................... 2011 r. 

 

w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz 

podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

  

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji 

z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób działania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”; 

2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie 
uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym;        

3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji; 

4) sposób wymiany informacji między: 
a) punktem kontaktowym a organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, 
b) punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi; 

5) wzory formularzy wymiany informacji. 

 

§ 2. 1. Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczonej jako punkt kontaktowy, zgodnie    

z art. 4 ust. 1 ustawy, przekazuje jej dane kontaktowe do podmiotów uprawnionych oraz 
niezwłocznie informuje je o każdej zmianie punktu kontaktowego lub zmianie jego danych 
kontaktowych. 

2.  Punkt kontaktowy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.  

 

§ 3. 1. Kierownik podmiotu uprawnionego wyznacza, w ramach struktury organizacyjnej 
podległej mu instytucji, komórkę organizacyjną odpowiedzialną i uprawnioną do wymiany  
informacji z punktem kontaktowym oraz przekazuje jej dane kontaktowe do punktu 

kontaktowego. 
2. Kierownik podmiotu uprawnionego niezwłocznie informuje punkt kontaktowy              

o każdej zmianie komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, lub zmianie jej danych 
kontaktowych. 

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, działa całodobowo przez 7 dni  

w tygodniu. 
 

§ 4. 1. Punkt kontaktowy rejestruje wniosek o udzielenie informacji złożony przez organy 
ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przez podmioty uprawnione,                
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w rejestrze prowadzonym przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanym dalej 

„rejestrem”. 
2. Rejestr, zawiera w szczególności następujące dane: 

1) numer referencyjny wniosku o udzielenie informacji; 
2) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku wniosku                  

o udzielenie informacji złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo; 
3) nazwę organu składającego wniosek oraz nazwę państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, do którego wniosek o udzielenie informacji jest kierowany                       
- w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez organ uprawniony; 

4) datę i godzinę złożenia wniosku o udzielenie informacji; 

5) termin realizacji wniosku wskazany przez organ państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. 

 
§ 5. 1.  Punkt kontaktowy sprawdza, czy zarejestrowany wniosek złożony przez organ 

ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie informacji: 

1) zawiera wszystkie informacje wykazane w formularzu, którego wzór określa 
 załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) nie narusza przepisów krajowych regulujących wymianę wnioskowanych informacji; 
3) nie narusza postanowień umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej  

 w sprawach karnych. 

2. Jeżeli wniosek spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1, punkt kontaktowy: 
1)  udziela odpowiedzi samodzielnie - jeżeli wniosek dotyczy informacji przetwarzanych  

  w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy; 
2) przesyła wniosek w postaci elektronicznej, w sposób gwarantujący zapoznanie się 

z nim tylko przez osoby do tego upoważnione oraz zachowanie integralności 

przekazywanych informacji, właściwemu rzeczowo podmiotowi lub podmiotom 
uprawnionym - jeżeli wniosek dotyczy innych informacji, niż przetwarzanych             

w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.  
3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, wykazanych                 

w formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, punkt kontaktowy zwraca go 

właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu jego 
uzupełnienia i stosuje odpowiednio § 6 ust. 1.  

4. Jeżeli wniosek narusza przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, punkt 
kontaktowy odrzuca wniosek i stosuje odpowiednio § 6 ust. 3. 

 

§ 6. 1. Punkt kontaktowy podejmując działanie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 
przesyła odpowiedź: 

1) na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia – w  przypadku, 
gdy wniosek został przesłany w takiej formie; 

2) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa 

 w pkt 1 - w przypadku, gdy wniosek został przesłany w innej formie, niż przy 
 zastosowaniu formularza; 

3) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa 
 w pkt 1 -  w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, a w szczególności w przypadku 
 sytuacji określonej w  art. 15 ust. 3 ustawy, jeżeli wiąże się to z nieproporcjonalnie 

 dużym obciążeniem  punktu kontaktowego.  
2. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, punkt 

kontaktowy przesyła właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej informację o przyczynach opóźnienia oraz o planowanym terminie jej 



 3 

udzielenia, odpowiednio w formie określonej w ust. 1, z uwzględnieniem art. 15 ust. 4 

ustawy. 
3. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn określonych w art. 13 ustawy 

oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy przesyła właściwemu organowi ścigania 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej powód odmowy udzielenia tej odpowiedzi, 
odpowiednio w formie określonej w ust. 1. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, punkt kontaktowy odnotowuje w rejestrze. 
 

§ 7. 1. Punkt kontaktowy przesyła wniosek o udzielenie informacji organu ścigania 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotowi lub podmiotom uprawnionym, 
wyznaczając termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, z uwzględnieniem art. 15 ustawy. 

2. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego odpowiedź na wniosek  
odpowiednio w formie określonej w § 6 ust. 1, przy czym w przypadku gdy wniosek został 

przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy użyciu 
formularza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przesyła odpowiedź przy 
użyciu formularza, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Do odpowiedzi 

podmiot uprawniony załącza wersję roboczą tłumaczenia odpowiedzi na język angielski, 
w sposób umożliwiający jej edytowanie przez punkt kontaktowy, przy czym w przypadku gdy 

wniosek został przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
przy użyciu formularza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony stosuje 
formularz, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, przesyła się w postaci elektronicznej, w sposób 
zapewniający: 

1) zapoznanie się z nią tylko przez osoby do tego upoważnione; 
2) zachowanie integralności przekazywanych informacji.  
4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym przez punkt 

kontaktowy terminie, podmiot uprawniony podaje przyczyny opóźnienia oraz planowany 
termin jej udzielenia, stosując odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas 

odpowiednio § 6 ust. 2.  
5. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn, o których mowa w art. 13 

ustawy, podmiot uprawniony podaje powód odmowy udzielenia tej odpowiedzi stosując 

odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy wówczas stosuje odpowiednio § 6 ust. 3. 
 

§ 8. 1. Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy: 
1) rejestruje jej otrzymanie w rejestrze; 
2) sprawdza poprawność udzielenia odpowiedzi pod względem formalno-prawnym; 

3) przesyła odpowiedź właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze. 

2. W przypadku otrzymania odpowiedzi od więcej niż jednego podmiotu uprawnionego, 
punkt kontaktowy postępuje zgodnie z ust. 1, przy czym sporządza oraz przesyła zbiorczą 
odpowiedź na podstawie otrzymanych od podmiotów uprawnionych odpowiedzi. 

3. W przypadku stwierdzenia niepoprawności przesłanej odpowiedzi, punkt kontaktowy 
zwraca ją podmiotowi uprawnionemu w celu jej zmiany lub uzupełnienia oraz odnotowuje ten 

fakt w rejestrze.  
 
§ 9. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego wniosek o udzielenie 

informacji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w postaci 
elektronicznej, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z tłumaczeniem roboczym na język 

angielski na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1  do rozporządzenia.  
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§ 10. 1. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego wniosku o udzielenie informacji punkt 

kontaktowy: 
1) rejestruje jego otrzymanie w rejestrze; 

2) sprawdza poprawność przesłanego wniosku pod względem formalno-prawnym; 
3) przesyła wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przesłanym wniosku, punkt 
kontaktowy zwraca go podmiotowi uprawnionemu w celu dokonania zmiany lub jego 

uzupełnienia oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze. 
 

§ 11. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, punkt kontaktowy przesyła ją podmiotowi 

uprawnionemu, w postaci elektronicznej, w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1, a następnie 
odnotowuje ten fakt w rejestrze.   

 

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, podmiot uprawniony 

przesyła informację do punktu kontaktowego na formularzu, którego wzór określa załącznik 
nr 3  do rozporządzenia, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z tłumaczeniem roboczym na 
język angielski, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.  

2. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje 
się odpowiednio § 10. 

 
 § 13. W przypadku czasowej niemożności przekazania wniosków o udzielenie informacji 
w postaci elektronicznej między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi 

dopuszcza się ich przekazywanie za pośrednictwem faksu albo innym sposobem 
zapewniającym zachowanie integralności informacji oraz gwarantującym zapoznanie się 

z nim tylko przez osoby do tego upoważnione.  
 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
 
 

 

Prezes Rady Ministrów 
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Uzasadnienie 

Obowiązek ustanowienia punktu kontaktowego wynika z art. 4 ustawy z dnia                       
16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371). Projektowana regulacja wykonuje upoważnienie 
zawarte w art. 10 ustawy oraz określa i precyzuje sposób działania punktu kontaktowego, 
sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym 

odpowiedzialnym za informację z punktem kontaktowym, rejestrowania wniosków 
o udzielenie informacji, sposób wymiany informacji pomiędzy punktem kontaktowym  

a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz punktem kontaktowym 
a podmiotami uprawnionymi oraz wzory formularzy wymiany informacji.  

Zakłada się, iż dla zapewnienia szybkiej i sprawnej wymiany informacji oraz zachowania 

terminów wskazanych w ustawie, a w szczególności dla umożliwienia udzielenia w ciągu 
najwyżej 8 godzin odpowiedzi na pilne wnioski o udostępnienie informacji, punkt 
kontaktowy (umiejscowiony w Komendzie Głównej Policji) będzie działał całodobowo przez 

7 dni w tygodniu. Przewiduje się, iż w takim systemie będzie również działała komórka 
organizacyjna wyznaczona przez kierownika podmiotu uprawnionego, odpowiedzialna 

i uprawniona za wymianę informacji z punktem kontaktowym. 

Projektowane rozporządzenie zakłada, iż punkt kontaktowy będzie pośredniczył w wymianie 
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności przez 

przekazywanie podmiotom uprawnionym wniosków o udzielenie informacji przez organy 
ścigania państw członkowskich, organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 
odpowiedzi na ich wnioski udzielone przez podmioty uprawnione, organom ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej wniosków podmiotów uprawnionych, podmiotom uprawnionym 
odpowiedzi na ich wnioski udzielone przez organy ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Dodatkowo, projektowane rozporządzenie reguluje procedurę tzw. spontanicznej 
wymiany informacji, o której mowa w ustawie w art. 11 ust. 1 pkt 2.   

Jeżeli wniosek o udzielenie odpowiedzi będzie dotyczył informacji przetwarzanych  

w zbiorach danych, do których dostęp ma punkt kontaktowy, udzieli on bezpośrednio odpowiedzi 

na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Punkt kontaktowy nie tylko będzie pośredniczyć pomiędzy podmiotami uprawnionym  

a organami ścigania państw członkowskich, ale również dokonywać będzie weryfikacji 
wniosków oraz zakresu w jakim podmioty uprawnione będą mogły korzystać z uprawnień 
przysługujących im na mocy przepisów kompetencyjnych. Zakres ten uzależniony jest także od 

zakresu przedmiotowego właściwego dla kanału określonego w art. 8 ustawy.  

Projektowana regulacja ponadto przewiduje, iż wymiana informacji pomiędzy punktem 

kontaktowym a podmiotami uprawnionymi, w zakresie przesyłania wniosków przez podmioty 
uprawnione i udzielania odpowiedzi na wnioski kierowane przez organy ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej będzie odbywała się w języku polskim. Do wspomnianej 

wymiany informacji podmioty uprawnione załączać będą tłumaczenie robocze na język angielski, 
w sposób umożliwiający jego edytowalność.  
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W celu ujednolicenia i standaryzacji oraz gromadzenia dokumentacji punkt kontaktowy oraz 

podmioty uprawnione będą stosować formularze wniosków, których wzory stanowią załączniki do 
przedmiotowego rozporządzenia. W sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwe będzie również 

zastosowanie formy pisemnej. W przypadku gdy organ ścigania państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej nie będzie stosował formularza wniosku (np. wolny tekst), punkt kontaktowy 
lub podmiot uprawniony sporządzi odpowiedź w takiej samej formie w jakiej wniosek został 

złożony.  
Dla sprawnego i właściwego działania punkt kontaktowy będzie dokonywał rejestracji 

wniosków o udzielenie informacji oraz innych dokumentów tworzonych na skutek wpłynięcia 
wniosku. 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

 

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn.zm.) przedstawia się następującą opinię: 

 

Analiza przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
organizacji i sposobu wymiany informacji miedzy punktem kontaktowym oraz podmiotami 

uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wzorów 
formularzy stosowanych na potrzeby na tej wymiany - wykazuje, iż jest zgodny z prawem 

Unii Europejskiej. 

 
 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

 

Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja to podmioty uprawnione 
wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy. 

 

2. Zakres przeprowadzonych konsultacji 

 

Projektowana regulacja stosowanie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 
zm.) została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny, a także dodatkowo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

 Wydatki związane z wejściem w życie projektowanych przepisów dotyczących 
funkcjonowania punktu kontaktowego będą finansowane w ramach limitu wydatków 

ustalonego w ustawie budżetowej na dany rok w części 42 – Sprawy wewnętrzne, ze środków 
będących w dyspozycji Policji i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe 
środki z budżetu państwa.  

 Wydatki  związane z wejściem w życie projektowanych przepisów dotyczących 
funkcjonowania podmiotów uprawnionych będą finansowane w ramach ich limitu wydatków 

i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.  
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4. Wpływ na rynek pracy 

 

Zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji w sposób bezpośredni nie będzie 

miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przeds iębiorczość,  

w tym na funkcjonowanie  przeds iębiorstw oraz sytuację  i rozwój regionalny  

 

Zakłada się, iż projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu 
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.  

 

 


