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WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

 

Zgodnie z art. 51 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w sprawach o udostępnienie 

danych (z rejestru PESEL) za pomocą urządzeń teletransmisji danych właściwy organ w drodze 

decyzji administracyjnej (1) wyraża zgodę na udostępnienie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych po spełnieniu określonych wymogów lub (2) odmawia wyrażenia zgody na 

udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich 

udostępnianie. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Ile razy Minister właściwy do spraw informatyzacji wydał zgodę na udostępnienie danych; 

a. Prosimy o wskazanie listy podmiotów, których dotyczyły te decyzje; 

2) Ile razy Minister właściwy do spraw informatyzacji odmówił wyrażenia zgody na 

udostępnianie danych;  

a. Prosimy o wskazanie listy podmiotów, których dotyczyły te decyzje; 

3) Ile razy Minister właściwy do spraw informatyzacji wycofał zgodę na udostępnianie 

danych; 

a. Prosimy o wskazanie listy podmiotów, których dotyczyły te decyzje; 

Prosimy o przedstawienie powyższych informacji za okres 2013-2018 z rozbiciem na 

poszczególne lata. 

 

Natomiast zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, dane (z rejestru PESEL) mogą 

być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. W 

związku z tym prosimy o informację: 

4) w jaki sposób oceniane wykazanie przez wnioskującą osobę lub jednostkę organizacyjną 

istnienia interesu prawnego.  
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Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org. 

 

 

W imieniu Fundacji Panoptykon 
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Katarzyna Szymielewicz 
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