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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Zgodnie z art. 20c ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287 poz. 1687 ze zm.) 

Policja może uzyskiwać m.in. dane określone w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.). 

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 Policji dodany został art. 20ca. Zgodnie z nim organ Policji, który 

uzyskał dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, zobowiązany jest do 

przekazywania sądowi okręgowemu, właściwemu ze względu na jego siedzibę, sprawozdania 

w okresach półrocznych. Sprawozdanie to obejmuje liczbę przypadków pozyskania w okresie 

sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych 

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

o nie. 

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. Wykorzystywania przez Policję uprawnień, o których mowa w art. 20c ustawy 

o Policji w 2015 roku: 

1) ile razy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i podległe jej jednostki 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.); 

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

ustaleń: 

i. abonent; 

ii. biling; 

iii. lokalizacja; 

iv. stacja bazowo-transmisyjna sieci komórkowej (BTS); 

v. inne; 
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3) ile razy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz podległe jej jednostki 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.) z podziałem liczby zapytań 

w odniesieniu do konkretnej kwalifikacji prawnej czynu lub przypadków wniosków 

dotyczących zaginięcia osoby. 

Pragniemy dodać, że z analogicznym wnioskiem o udostępnienie danych, o których mowa 

w pytaniu 1c, zwróciliśmy się do Komendy Głównej Policji. Na prośbę KGP przedstawiliśmy 

szczególny interes publiczny, jaki przemawia za udostępnieniem tych danych. W odpowiedzi na 

nasze wyjaśnienia, pismem z 22 kwietnia 2016 r. Komenda Główna Policji uznała za 

uzasadnione opracowanie informacji w zakresie danych pozostających w dyspozycji organu 

i posiadających walor informacji publicznej. Żądane dane zostały przekazane przez Komendę 

Główną Policji Fundacji Panoptykon pismem z 10 czerwca 2016 r. Komenda Główna Policji 

przekazała Fundacji Panoptykon wyłącznie dane dotyczące spraw realizowanych przez 

Komendę Główną Policji, stwierdzając, że tylko te dane pozostają w jej dyspozycji. 

 

2. Realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 20ca ustawy 

o Policji: 

a) czy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu przygotował i złożył do właściwego 

sądu okręgowego sprawozdanie, o którym mowa w art. 20 ca ustawy o Policji 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. 

 

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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