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Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji

BK-IV.082.1.2023

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek z 2 stycznia 2023 r. informuję, że przepisy dotyczące konfiskaty 
rozszerzonej spełniają wszelkie europejskie i światowe standardy. Nie budzą też 
wątpliwości konstytucyjnych. Czas pokazał, że nie są nadużywane. Służą ochronie 
uczciwych przedsiębiorców przed konkurencją, która opiera się na pieniądzach 
pochodzących z przestępstw. Stały się jednym z najskuteczniejszych środków zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. Zwłaszcza tej, która czerpie nielegalne zyski z handlu 
narkotykami. 

Przepadek mienia pochodzącego z przestępstw okazuje się sankcją bardziej dotkliwą niż 
nawet długoletnia kara pozbawienia wolności. Odcina bowiem sprawców i ich wspólników 
od środków finansowych, potrzebnych do rozwijania kryminalnej działalności. Wartość 
zabezpieczonego majątku sprawców przestępstw w latach 2020-2021 wyniosła w sumie 
ponad 7 miliardów zł. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie 
dysponuje danymi, o których mowa we wniosku. 

Z poważaniem,

Maksymilian Mularczyk
Główny Specjalista
Wydział Prasowy
Biuro Komunikacji i Promocji

22 23-90-759
Maksymilian.Mularczyk@ms.gov.pl
gov.pl/sprawiedliwosc 

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod 
pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji 
zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie 

Nie można wyświetlić
połączonego obrazu.
Plik mógł zostać



danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. 
Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych 
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania 
dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana 
wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego 
RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i 
obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana 
dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.


