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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 61 Konstytucji i art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie poniższych informacji: 

A. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej MSW1 w MSW powstał 

projekt założeń programu „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2020. 

a. prosimy o udostępnienie treści projektu założeń; 

b. prosimy o wskazanie, kiedy odbędą się konsultacje publiczne projektu. 

B. Ministerstwo Finansów przedstawiło – na prośbę senackiej Komisji Ustawodawczej – 

opinię2 w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 785). Zgodnie 

z opinią MF, „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów oraz 

Prokuratura Generalna podjęły w ubiegłym roku próbę kompleksowego uregulowania 

tego obszaru, czego wyrazem jest powstały i przekazany do Zespołu Projektowania Prac 

Rządu w KPRM w połowie 2014 roku projekt założeń do ustawy o Centralnej Bazie 

Rachunków” (podkreślenia własne). 

a. prosimy o udostępnienie treści projektu założeń; 

b. prosimy informację, czy i w jakim terminie planowane są dalsze prace nad 

projektem. 

C. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

na portalu Twitter – „trwają ostatnie prace nad kolejną wersją” ustawy o monitoringu 

wizyjnym. 

a. prosimy o wskazanie daty publikacji kolejnej wersji projektu; 

b. prosimy o wskazanie, dlaczego stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie 

projektu ustawy o monitoringu wizyjnym (w wersji z 7 lipca 2014 r.), przekazane 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych drogą elektroniczną w dniu 18 sierpnia 

2014 r. nie zostało opublikowane na stronie internetowej Rządowego Procesu 

Legislacji w zakładce poświęconej projektowi ustawy. 

                                                 
1
 https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12772,100-dni-MSW.html 

2
 Opinia dostępna pod adresem: 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/785/785_mf2.pdf 
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D. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (sygn. K 23/11) 

art. 20c ustawy o Policji dotyczący wykorzystywania przez Policję danych 

telekomunikacyjnych przez to, że nie przewiduje niezależnej kontroli udostępniania 

danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne jest niezgodny z art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Art. 20 c ustawy o Policji utraci moc obowiązującą po 18 miesiącach od ogłoszenia 

wyroku. 

a. czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad projektem ustawy 

wprowadzającej niezależną kontrolę nad udostępnianiem danych 

telekomunikacyjnych; 

b. jeśli tak, kiedy planowana jest publikacja odpowiedniego projektu ustawy. 

 

 

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 

 

 

_______________________________ 

Małgorzata Szumańska 

Wiceprezeska 

 


