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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

 

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP obywatelom przysługuje prawo dostępu do informacji 

znajdujących się w posiadaniu organów państwa. Zasady udostępniania tych informacji reguluje 

ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, dalej: 

ustawa o dostępie do informacji publicznej), zgodnie z którą każda informacja o sprawach 

publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.  

Konstytucyjna ranga prawa do informacji powoduje, że przepisy wprowadzające wyjątki od tego 

prawa powinny być interpretowane w sposób zawężający, który zagwarantuje obywatelom 

możliwie szeroki dostęp do informacji. Z tego względu zwracamy uwagę, że umieszczenie we 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej pytania dotyczącego informacji niepodlegającej 

udostępnieniu ze względu na ochronę informacji niejawnych, nie może stanowić podstawy do 

odmowy udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku. W takiej sytuacji 

adresat wniosku powinien jedynie wydzielić konkretne pytanie i wydać decyzję odmowną 

ograniczającą się do jego treści. Upublicznienie informacji, o które pytamy we wniosku, 

podobnie jak i np. danych statystycznych nie stanowią zagrożenia dla realizacji ustawowych 

zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego (dalej: SKW). Jak stwierdził Naczelny Sąd 

Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 18 maja 2011 r. (sygn. akt I OSK 198/11) „działalność 

operacyjna funkcjonariuszy ABW mieści się w pojęciu informacji publicznej. […] Zaś informację 

w obszarze statystycznym można pozyskać w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry i 

archiwa (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej)”. Treść powyższego 

wyroku znajduje zastosowanie do wszystkich polskich służb specjalnych. 

Celem naszego wniosku jest zbadanie podstaw prawnych oraz skali współpracy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego z analogicznymi służbami innych państw. W kontekście trwającej 

debaty publicznej o PRISM uważamy, że informacje dotyczące praktyki funkcjonowania w tym 

obszarze polskich służb mogą ją istotnie wzbogacić. Jak wskazał NSA w cytowanym wyżej 

wyroku „(…) tym ważniejsze jest, aby działalność służb specjalnych podlegała społecznej 

kontroli w obszarach, które nie ograniczają możliwości ich skutecznego działania i nie dotyczą 

konkretnych prowadzonych postępowań, stosowanych w nich metod operacyjnych”.  

Dlatego naszym zdaniem odpowiedź na poniższe pytania, a także publikacja na Państwa stronie 

internetowej dodatkowych materiałów, jak chociażby statystyk, dotyczących współpracy ze 
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służbami zagranicznymi leży również w interesie SKW, która może w ten sposób budować 

zaufanie społeczne do swoich działań. 

 

*** 

 

Na podstawie art. 9 ustawy z 23 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r., nr 104 poz. 709 z późn. zm.) Szef SKW w celu realizacji 

zadań podległych mu służb może podejmować współpracę z właściwymi organami i służbami 

innych państw. Podjęcie współpracy może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Prezesa Rady 

Ministrów, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie informacji: 

1. ile razy Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na podjęcie przez SKW współpracy 

z właściwymi organami i służbami innych państw; 

2. ile razy Prezes Rady Ministrów odmówił wyrażenia zgody na podjęcie przez SKW 

współpracy z właściwymi organami i służbami innych państw. 

Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania za okres lat 2006–2012 z rozbiciem na poszczególne 

lata. 

 

Jednocześnie prosimy o udostępnienie: 

3. informacji z iloma organami i służbami innych państw współpracuje Służba 

Kontrwywiadu Wojskowego; 

4. nazw organów i służb, z którymi współpracuje SKW i państw, z których one pochodzą,; 

 

Część umów międzynarodowych o charakterze międzyrządowym wymienionych na stronie 

internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwalając na przekazywanie danych 

pomiędzy odpowiednimi organami, zawiera postanowienie, zgodnie z którym przy 

przetwarzaniu danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy umawiające się strony 

będą rejestrowały przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych. W związku z tym 

wnosimy o udzielenie informacji: 

5. czy porozumienia zawierane bądź realizowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 

zawierają postanowienia, o jakich mowa wyżej; jeśli tak, to które z nich zawierają takie 

postanowienia; 

6. ile razy, na podstawie każdego z porozumień, które zawiera taki obowiązek, 

zarejestrowano przekazanie oraz otrzymanie danych osobowych od odpowiednich 

organów i służb. 
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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. 
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