Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Decyzjami z 24 marca 2020 r. Prezes Rady Ministrów polecił firmom: Orange Polska S.A. (numer
decyzji: znak: PPRM.222.22.19.2020(1)), P4 Sp. z o.o. (numer decyzji: BPRM.222.22.19.2020(3)),
Polkomtel Sp. z o.o. (numer decyzji: BPRM.222.22.19.2020(4)), T-Mobile Polska S.A. (numer
decyzji: BPRM.222.22.19.2020(2)) realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
polegających na obowiązku przekazywania wszystkim wojewodom oraz właściwym
terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy informacji
dotyczących lokalizacji zakończenia sieci abonentów lub użytkowników podlegających
nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji. W przypadku odmowy
zawarcia umów, decyzja Premiera miała stać się natychmiast wymagalna.
Od decyzji nie służyło odwołanie, istniała natomiast możliwość złożenia do Prezesa Rady
Ministrów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skierowania – za pośrednictwem
Premiera - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Działając na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), uprzejmie prosimy o udostępnienie
informacji publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:
1) Czy adresaci wykonali polecenia Prezesa Rady Ministrów i udostępnili dane zgodnie
z treścią polecenia;
2) Czy decyzja Prezesa Rady Ministrów obowiązuje czy też została uchylona (jeśli tak –
prosimy o udostępnienie stosownej dokumentacji);
3) Czy do Prezesa Rady Ministrów wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
skierowano za jego pośrednictwem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(jeśli tak – prosimy o wskazanie, jakie działanie podjęła każda z firm i jaką decyzję wydał
Prezes Rady Ministrów na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy).
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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,

_____________________________________
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska
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