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Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

Pani
Katarzyna Szymilewicz
Pani
Małgorzata Szumańska
Fundacja Panoptykon
adres e-mail do korespondencji:
fundacja@panoptykon.org
Szanowne Panie,

W odpowiedzi na wniosek z dn. 23.01.2017r. wniosek o udostępnienie informacji cyt. „dotyczącej prac
nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań
przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania”, uprzejmie przekazuję, co następuje.
Zadanie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dn. 27.04.2016r.
w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań
przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania, dalej: „dyrektywa PNR”, zostało powierzone Straży
Granicznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Straży Granicznej,
opracowanie projektu ustawy wdrażającej dyrektywę PNR planowane jest do końca I kwartału br.,
natomiast skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów powinno nastąpić do
końca II kwartału br.
Odnosząc się do ww. wniosku w części dotyczącej udostępnienia cyt. „1) informacji o działaniach
podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu wdrożenia dyrektywy PNR”
oraz cyt. „3) dotychczas wypracowanych dokumentów dotyczących wdrożenia dyrektywy PNR”, przede
wszystkim należy wskazać, że stworzenie mechanizmu gromadzenia i przetwarzania danych pasażerów
linii lotniczych (PNR) jest jedynym z priorytetów wskazanych w Planie działań Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 252 z dn. 09.12.2014r.
(M.P.2014.1218).

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 601 23 45
fax +48 22 123 45 67
1/2

W celu realizacji ww. priorytetu, w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń
Terrorystycznych, któremu przewodniczy minister właściwy do spraw wewnętrznych1, powołany został
Zespół zadaniowy do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz
technicznych w celu wdrożenia w Polsce mechanizmu gromadzenia i przetwarzania danych PNR.
Powołany zespół działa pod kierownictwem przedstawiciela Straży Granicznej. Do zadań zespołu należy:
 opracowanie propozycji rozwiązań prawnych umożliwiających pełne wdrożenie postanowień
dyrektywy;
 przygotowanie projektu struktury krajowej Jednostki do spraw Informacji o pasażerach;
 przygotowanie i wdrożenie koncepcji Komponentu Krajowego PNR przetwarzającego dane PNR;
 oszacowanie kosztów, w tym kosztów osobowych, wdrożenia w Polsce mechanizmu gromadzenia
i przetwarzania danych PNR i zaproponowanie źródeł jego finansowania.
Odnosząc się do ww. wniosku w części dotyczącej udostępnienia cyt. „2) informacji o planowanym
terminie przygotowania i poddania konsultacjom publicznym projektu ustawy wdrażającej przepisy
dyrektywy PNR”, należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy PNR, państwa członkowskie
zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy w terminie do dn. 25.05.2018r. Natomiast ww.
zespół zadaniowy został zobowiązany do przedstawienia Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, w terminie do dn. 30.09.2017r., propozycji rozwiązań prawnych
zapewniających wdrożenie dyrektywy PNR w Polsce.
W pracach koordynowanych przez Straż Graniczną uczestniczy Departament Polityki Granicznej
i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Informując o powyższym, w przypadku zainteresowania bardziej szczegółowymi informacjami na temat
stanu zaawansowania prac nad wdrożeniem ww. aktu prawa Unii Europejskiej, uprzejmie proponuję
rozważenie zwrócenia się w przedmiotowej sprawie do Komendy Głównej Straży Granicznej.

Z poważaniem

1

w skład MZds.ZT, oprócz przewodniczącego wchodzą, jako jego zastępcy: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Minister Obrony
Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz Minister - Koordynator Służb Specjalnych. Pozostałymi członkami MZds.ZT są Sekretarz lub
Podsekretarz Stanu w MSWiA, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Szef ABW, Szef AW, Szef BOR, Komendant
Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef SWW, Szef SKW, Komendant
Główny ŻW, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szef Służby Celnej, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do udziału w spotkaniach
zapraszany jest również Szef BBN, a także przedstawiciel Prokuratury Krajowej.
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