
Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.

Poz. 365

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej  
o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium  

bez pomocy technicznej z jego strony1) 

Na podstawie art. 589zd § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 
i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza powiadomienia o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, który stanowi 
załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 130 z 01.05.2014, 
str. 1–36).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 lutego 2018 r. (poz. 365)

WZÓR 

Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 

lutego 2018 r. (poz. ) 

 

 WZÓR  

POWIADOMIENIE 

 
Niniejszy formularz służy do powiadomienia państwa członkowskiego o operacji kontroli  

i utrwalania treści rozmów telefonicznych, która będzie, jest lub była prowadzona na jego 

terytorium bez pomocy technicznej z jego strony. Niniejszym powiadamia się 

………………………. (powiadamiane państwo członkowskie) o operacji  kontroli  

i utrwalania treści rozmów telefonicznych. 

 

A.1) WŁAŚCIWY ORGAN 

Urzędowa nazwa właściwego organu przechwytującego państwa członkowskiego: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko przedstawiciela:  ..…..………………………………………………………… 

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości) …………………… 

Numer faksu: (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości) ………………………. 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………… 

Sygnatura sprawy: ……………………………………………………………………………… 

Data wydania: ………………………………………………………………………………...... 

Języki, w których można się kontaktować z ww. organem: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
1)    Organ, z którym należy się kontaktować w dalszej korespondencji z państwem wydającym. 
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B. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONROLI I UTRWALANIA TREŚCI ROZMÓW 

TELEFONICZNYCH 

I. Aktualna sytuacja:  

 Niniejsze powiadomienie jest dokonywane (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

□ przed  kontrolą i utrwalaniem treści rozmów telefonicznych   

□ w trakcie  kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych  

□ po kontroli i utrwaleniu treści rozmów telefonicznych  

 

II. (Przewidywany) okres kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych (o ile 

wiadomy organowi wydającemu): ………………..., począwszy od ........................... 

 ………………………………………………………………………………………... 

 

III. Cel kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych: (numer telefonu, numer IP 

lub adres poczty elektronicznej) .................................................................................. 

………………………………………………………………………………………... 

 

IV. Tożsamość osób, których dotyczy operacja 

Proszę podać wszelkie znane informacje o tożsamości osoby fizycznej (osób 

fizycznych) lub osoby prawnej (osób prawnych), wobec której (których) toczy się 

(toczą się) lub może (mogą) się toczyć postępowanie(-nia): 

1)    Osoba fizyczna 

Nazwisko: …………………………………….………………………………… 

Imię (imiona): ………………………………………………...………………… 

Inne nazwisko(-ka) (jeżeli dotyczy): ..………………………………………….. 

Pseudonimy (jeżeli dotyczy): …………………………………………………... 

Płeć: ……………………………………………………………….……………. 

Obywatelstwo: ……………………………………………………….…………. 

Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego: …………….…. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………… 
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Miejsce pobytu lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę 

podać ostatni znany adres): …….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

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

Języki zrozumiałe dla danej osoby: ….…………………………………………. 

 

 

2)    Osoba prawna 

Nazwa: .................................................................................................................... 

Forma prawna: …………………………………………………………………… 

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli 

dotyczy): …………………………………………………………………………. 

Siedziba: ................................................................................................................. 

Numer nadany przy rejestracji: ………………………………………………….. 

Adres siedziby: …………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawiciela osoby prawnej: ...……… 

……………………………………………………………………………………. 

V.   Informacje dotyczące celu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych: 

Proszę podać wszelkie konieczne informacje, w tym opis sprawy, kwalifikację 

prawną przestępstwa oraz przepis ustawy/kodeksu mający zastosowanie, tak aby 

powiadamiany organ mógł ocenić następujące elementy: 

 

□ czy kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych byłaby dozwolona  

w podobnej sprawie krajowej oraz czy uzyskany materiał może zostać 

wykorzystany w postępowaniu sądowym 

□ jeżeli kontrola i utrwalenie treści rozmów telefonicznych już nastąpiło − czy 

materiał może zostać wykorzystany w postępowaniu sądowym 

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…….... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga: Sprzeciw wobec kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych lub 

wykorzystania już utrwalonego materiału należy zgłosić nie później niż 96 godzin 

od otrzymania niniejszego powiadomienia. 

 

C.   PODPIS I DATA 

Podpis: ………………………………………………………………………………… 

Data: …………………………………………………………………………...……… 

Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna): 

 

 




