Warszawa, 13 maja 2013 r.

Szanowny Pan
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o
działalności organów władzy publicznej. Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej
reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.
1198). Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 pkt 1 udostępnieniu podlega informacja publiczna
o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz o projektowaniu aktów
normatywnych.
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Spraw Wewnętrznych
w zakresie koordynacji służb specjalnych do jego zadań należy koordynacja i nadzór nad
działalnością służb specjalnych. W jego ramach Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej
Sienkiewicz w imieniu Prezesa Rady Ministrów przygotowuje, uzgadnia i wnosi do rozpatrzenia
przez Radę Ministrów projekty ustaw dotyczących służb specjalnych.
W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. czy Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz planuje przygotować
projekt ustawy lub założeń do ustawy regulującej zasady dostępu Policji i innych służb
do danych telekomunikacyjnych;
2. jeśli tak, prosimy o podanie dokładnej daty przedstawienia projektu.

28 marca 2013 r. odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych robocze spotkanie, którego
celem było wstępne omówienie najważniejszych problemów związanych z kompleksowym
uregulowaniem problematyki monitoringu wizyjnego. Spotkanie, w którym udział wzięli m.in.
przedstawiciele Fundacji Panoptykon, było zorganizowane w ramach trwających w
Ministerstwie prac analitycznych.
W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wciąż trwają prace nad kompleksowym
uregulowaniem problematyki monitoringu wizyjnego oraz na jakim są one obecnie
etapie;
2. czy planowane są kolejne spotkania z zainteresowanymi podmiotami oraz kiedy się one
odbędą;
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3. na kiedy planowane jest przedstawienie projektu ustawy lub projektu założeń do ustawy
regulującej problematykę monitoringu wizyjnego.
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