Warszawa, 22 marca 2017 r.

Szanowny Pan
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
Komendant Głowny Policji

Fundacja Panoptykon jest organizacją pozarządową, której statutowym celem1 jest działanie na
rzecz ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Jednym z najważniejszych
tematów w ponad 7-letniej działalności Fundacji jest problematyka uprawnień policji i służb
specjalnych. Wyrazem tego zainteresowania był udział Fundacji w pracach legislacyjnych nad
ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw2. Po
wejściu wspomnianej ustawy w życie Fundacja postanowiła zbierać informacje o praktyce
wykorzystywania przyznanych na jej podstawie uprawnień.
Zgodnie z art. 20c ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w celu zapobiegania lub wykrywania
przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań
poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści
odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach
usługi świadczonej drogą elektroniczną. A contrario oznacza to, że pozyskiwanie danych
w innych sytuacjach, nieujętych w art. 20c ustawy o Policji – np. w związku z sprawami
dotyczącymi wykroczeń lub przestępstw skarbowych – jest niezgodne z prawem.
Kontrolę następczą nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych
lub internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Policji, któremu
udostępniono te dane, w oparciu o sprawozdanie przedstawione przez właściwy organ
(art. 20ca ustawy o Policji).
W celu zebrania informacji o wykorzystywaniu przez Policję wyżej wymienionych uprawnień
Fundacja Panoptykon zwróciła się w trybie dostępu do informacji publicznej do Komendantów
Wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznego Policji z wnioskami o udostępnienie sprawozdań
składanych do właściwych sądów okręgowych. Fundacja przesłała również wnioski z pytaniami
o przeprowadzane kontrole do sądów okręgowych.
W toku zbierania informacji Fundacja uzyskała informacje wskazujące na nieprawidłowości
w działaniach podejmowanych przez Policję. Zdarzały się bowiem przypadki, w których
funkcjonariusze uzyskiwali dostęp do danych wymienionych w art. 20c ustawy o Policji
w sprawach dotyczących wykroczeń oraz przestępstw skarbowych. Działania takie nie
znajdują podstawy prawnej w art. 20c ustawy o Policji, dlatego też należy uznać je za nielegalne.
Zgodnie z § 5 Statutu Fundacji Panoptykon celem Fundacji jest m.in. działanie na rzecz ochrony praw
człowieka w społeczenstwie nadzorowanym.
2 Dz.U. z 2016 r., poz. 147.
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Działalność taka może stanowić przestępstwo przekroczenia uprawnień, o którym mowa
w art. 231 Kodeksu karnego.
W związku z powyższym Fundacja Panoptykon prosimy o przedstawienie informacji na temat
konsekwencji przeprowadzonych przez sądy kontroli pozyskiwania przez Policję danych
telekomunikacyjnych:


jakie działania podjął Komendant Główny Policji w związku z pobieraniem w sposób
bezprawny danych, o których mowa w art. 20c, w szczególności – jakie konsekwencje
wyciągnięto względem funkcjonariuszy odpowiedzialnych za pobieranie danych
niezgodnie z prawem;



jakie działania podjął Komendant Główny Policji w celu wyeliminowania
nieprawidłowości wskazywanych w toku kontroli działań Policji przez właściwe sądy
okręgowe w toku sprawowania kontroli, o której mowa w art. 20ca ustawy o Policji.
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