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WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 5 pkt 1 i 1a ustawy z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może – w granicach koniecznych 

do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub potrzeba 

wszczęcia postępowania administracyjnego we wskazanych w ustawie przypadkach – zażądać 

od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępnienia informacji stanowiących 

tajemnicę telekomunikacyjną w zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów 

informacji, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na jego identyfikację, czasu ich 

dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści 

przekazu, jak również może zażądać przekazania przez podmioty wskazane w art. 38 ust. 5 pkt 

1a nagrań rozmów telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem 

urządzeń i systemów teleinformatycznych. 

W związku z tym, na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z 6 września 2001 r. Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o 

udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykorzystywania przez 

Przewodniczącego KNF uprawnień przewidzianych w art. 38 ust. 5 pkt 1 i 1a ustawy o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym w postaci odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ile razy w latach 2016-2017 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwracał się 

do podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne o udostępnienie danych, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym? 

2. Ile razy w latach 2016-2017 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwracał się 

do podmiotów wymienionych w art. 38 ust. 5 pkt 1a o przekazanie Komisji posiadanych 

przez te podmioty nagrań rozmów telefonicznych oraz innych informacji 

zarejestrowanych za pośrednictwem urządzeń i systemów teleinformatycznych? 

a. Prosimy o podanie powyższej informacji z podziałem na następujące rodzaje 

ustaleń: 

i. Nagrania rozmów telefonicznych, 

ii. Inne informacje zarejestrowane za pośrednictwem urządzeń i systemów 

teleinformatycznych. 

Prosimy o podanie wszystkich powyższych informacji oddzielnie za lata 2016 i 2017, przy 

czym w przypadku roku 2017 prosimy o podanie informacji dostępnych na dzień 

otrzymania wniosku. 
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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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