Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Szanowny Pan
płk Krzysztof Wacławek
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

W związku ze zbliżającym się upływem 5 lat od czasu uchwalenia ustawy z 10 czerwca 2016 r.
o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016, poz. 904) działając na podstawie artykułu 61
Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej Fundacja Panoptykon zwraca się
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na pytania:
1) czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła ewaluację ustawy oraz
wdrożonych przez nią rozwiązań pod kątem ich skuteczności, niezbędności
i efektywności;
2) czy (m.in. w związku z wynikami powyższej ewaluacji) w ABW trwają prace koncepcyjne
lub legislacyjne nad propozycjami zmian prawnych w zakresie zakresu kompetencji,
zasad i sposobu wykonywania zadań ustawowych przez Agencję;

Zdajemy sobie sprawę, że w swojej dotychczasowej praktyce sposobu rozpatrywania wniosków
o dostęp do informacji publicznej dotyczących różnych uprawnień wynikających z ustawy
o działaniach antyterrorystycznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stała na
stanowisku, że ujawnienie informacji statystycznych dotyczących stosowania uprawnień
przyznanych Agencji wspomnianą ustawą jest niemożliwe ze względu na konieczność ochrony
informacji niejawnych (dotyczyło to uprawnień zawartych w art. 9-11 ustawy o działaniach
antyterrorystycznych oraz dodanym do ustawy o ABW art. 32c). Dotychczas rozpatrywane
w tym zakresie wnioski dotyczyły udostępnienia statystyk za względnie krótki okres czasu
(np. kilku miesięcy), co miało uzasadniać argument Agencji o tym, że ujawnienie żądanych
informacji będzie istotną informacją dla grup przestępczych i osób prowadzących działalność
terrorystyczną. Nawet ujawnienie „zbiorczych danych” – zdaniem Szefa ABW – może bowiem
świadczyć przecież o nasileniu bądź osłabieniu działań ABW w tej materii.
W związku z tym zwracamy się z pytaniem,
3) czy w ocenie Szefa ABW istnieje możliwość udostępnienia informacji statystycznych
dotyczących wykorzystywania uprawnień wskazanych w przywołanych wyżej
przepisach za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia odpowiedzi na
wniosek, co – ze względu na okres niemal 5 lat obowiązywania ustawy – nie
pozwoliłoby na ocenę intensywności działań Agencji w określonym momencie;
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4) czy w ocenie Szefa ABW istnieje możliwość udostępnienia informacji statystycznych
dotyczących wykorzystywania uprawnień wskazanych w przywołanych wyżej
przepisach przez pierwszy rok obowiązywania ustawy ze względu na fakt, że dane te
nie pozwolą na ocenę aktualnej intensywności działań Agencji, a mają jedynie wymiar
historyczny.

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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