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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 

Ustawą z dn. 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 147) do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu dodany został art. 28a. Zgodnie z nim Szef ABW zobowiązany jest do przekazywania 

Sądowi Okręgowemu w Warszawie sprawozdania dotyczącego uzyskiwania danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych. Sprawozdanie, obejmujące liczbę 

przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz 

rodzaj tych danych, a także kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których 

wystąpiono o nie, przekazywane jest okresach półrocznych. 

Ustawa z 10 czerwca o działaniach antyterrorystycznych przyznaje Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego nowe uprawnienia w zakresie stosowania quasi kontroli operacyjnej wobec 

cudzoziemców, pobierania danych oraz nieodpłatnego dostępu do danych zawartych 

w rejestrach publicznych i ewidencjach oraz obrazu zdarzeń rejestrowanych przez urządzenia 

rejestrujące. 

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) Fundacja Panoptykon wnosi 

o udostępnienie informacji dotyczących dwóch zagadnień: 

1. Realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 28a ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przez Szefa Agencji Wywiadu: 

a) czy Szef Agencji Wywiadu przygotował i złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie 

ww. sprawozdanie, za okres od wejścia w życie ustawy z 15 stycznia 2016 r. o 

zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw? 

b) jeśli tak, prosimy o udostępnienie tego sprawozdania. Jeśli nie, prosimy o podanie 

planowanego terminu złożenia takiego sprawozdania. 

2. Stosowania uprawnień, o których mowa w art. 9-11 ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych w okresie od wejścia w życie ustawy do dnia odpowiedzi na 

wniosek: 

a) ile razy i wobec ilu osób Szef ABW skorzystał z uprawnienia, o którym mowa 

w art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych? 

b) ile razy i wobec ilu osób funkcjonariusze ABW korzystali z uprawnień, o których 

mowa w art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych?  

Prosimy o podanie danych statystycznych, o których mowa w pyt. 2b z rozbiciem na 

poszczególne przesłanki uprawniające do pobrania danych (istnienie wątpliwość co do 
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tożsamości osoby; istnienie podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej albo wątpliwość co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; istnienie podejrzenia co do zamiaru nielegalnego przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; istnienie podejrzenia związku osoby ze zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym; osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznym) i rodzaj pobranych 

danych (obraz linii papilarnych, wizerunek twarzy, DNA). 

c) ile razy Szef ABW skorzystał z uprawnienia, o których mowa w art. 11 pkt 1 (dostęp 

do rejestrów publicznych)? 

d) Ile razy Szef ABW skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 11 pkt 2 (dostęp 

do obrazu zdarzeń rejestrowanego przez urządzenia rejestrujące)? 

W miarę możliwości, prosimy o podanie danych statystycznych dotyczących wykorzystywania 

tego uprawnienia z rozbiciem na dostęp do obrazu zdarzeń oraz otrzymanie kopii 

zarejestrowanego obrazu. 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

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

 

W imieniu Fundacji Panoptykon 
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Małgorzata Szumańska 

Wiceprezeska 
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