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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., nr 1404 – tj. 

ze zm.) organy Służby Celnej mogą na potrzeby prowadzonych przez siebie postępowań zbierać 

i wykorzystywać informacje zawierające dane osobowe oraz te dane przetwarzać, także bez 

wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.  

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 – tj., dalej: uśude) każda osoba fizyczna, prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi drogą 

elektroniczną (dalej: usługodawca) zobowiązana jest udostępnić dane o osobach 

korzystających z jej usługi (dalej: usługobiorcy) organom państwa na potrzeby prowadzonych 

przez nie postępowań. 

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: 

1) dotyczących wykorzystywania przez Służbę Celną uprawnień, o których mowa w art. 

75d ustawy o Służbie Celnej: 

a) ile razy SC zwracała się do operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej 

o udostępnienie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.); 

b) prosimy o przedstawienie powyższej informacji z rozbiciem na następujące rodzaje 

ustaleń: 

i. ustalenia bilingowego (wykaz połączeń); 

ii. ustalenia lokalizacji telefonu komórkowego; 

iii. ustalenia abonenckiego; 

iv. pozostałych sprawdzeń (m.in. wykazu sesji internetowych, ustalenia 

użytkownika IP). 

Prosimy o przedstawienie powyższej informacji za rok 2014. 

2) dotyczących sięgania przez organy Służby Celnej po dane użytkowników usług 

świadczonych drogą elektroniczną, będących w posiadaniu podmiotów świadczących 

takie usługi, w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej w zw. z art. 18 ust. 6 uśude: 

a) ile razy organy Słuz by Celnej zwro ciły się do usługodawco w o udostępnienie danych 
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dotyczących usługobiorco w; 

b) ilu usługobiorco w dotyczyły wnioski, kto re organy Słuz by Celnej skierowały do 

usługodawco w; 

c) do ilu usługodawco w organy Słuz by Celnej zwro ciły się z wnioskiem o udostępnienie 

informacji o usługobiorcach. 

Prosimy o przedstawienie powyższej informacji za rok 2014. 

*** 

Zarządzeniem nr 70 Komendanta Głównego Policji z dn. 16 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 

uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych (Dziennik Urzędowy 

Komendy Głównej Policji, Warszawa, 18 grudnia 2014 r., poz. 140) wprowadzono wymóg 

prowadzenia w komórce policji rejestru zapytań o dane telekomunikacyjne, który ma zawierać 

m.in. kwalifikację prawną czynu, którego dotyczy sprawa w ramach prowadzenia, której 

dokonywane jest zapytanie, rodzaje i treści ustaleń telekomunikacyjnych w podziale na grupy 

oraz okres, którego dotyczą wnioskowane dane telekomunikacyjne. Na podstawie tego samego 

zarządzenia ustanowiono Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji (rozdział 6 Zarządzenia), 

którego zadaniem jest kontrola celowości i prawidłowości uzyskiwania i przetwarzania danych 

telekomunikacyjnych w Policji. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

3) czy Minister Finansów wprowadził lub planuje wprowadzenie analogicznych rozwiązań 

dot. prowadzenia rejestru zapytań o dane telekomunikacyjne w komórka 

organizacyjnych Służby Celnej? 

4) czy Minister Finansów powołał lub planuje powołanie analogicznego pełnomocnika? 

 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

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

_______________________________ 

Katarzyna Szymielewicz 
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