
[wiadomość z 22 marca 2021 r.] 

Szanowna Pani, 

W odpowiedzi na załączony wniosek wyjaśniam, że Minister Cyfryzacji korzysta z 

uprawnienia wynikającego z art. 11f ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji przez służby publiczne zadań umożliwiających efektywne przeciwdziałanie 

COVID-19. Minister Cyfryzacji otrzymuje od operatorów telekomunikacyjnych w cyklu 

tygodniowym anonimowe, zagregowane dane dotyczące mobilności (m.in. ilu użytkowników 

przemieściło się z powiatu A do powiatu B), nie są natomiast przekazywane dane detaliczne 

(indywidualne) o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych. Na podstawie 

danych otrzymanych od operatorów tworzone są raporty uwzględniające analizę mobilności 

pomiędzy powiatami i województwami o najwyższej zapadalności. Zakres pobieranych od 

operatorów danych nie zmienił się.   

W odniesieniu do pytania 1 informuję, że dane o lokalizacji pojedynczego urządzenia 

użytkownika końcowego nie są i nie były pobierane na potrzeby zwalczania COVID-19, a 

dane o charakterze danych osobowych nie są przetwarzane w ww. obszarze. W związku z tym 

nie została przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych. 

W odniesieniu do pytania 2 informuję, że dane o mobilności są pobierane od 4 operatorów. 

Dane są pobierane w uzgodnionym trybie tygodniowym, są zagregowane czasowo w ujęciu 

dobowym i terytorialnie do poziomu powiatu. 

Przekazywane zagregowane dane nie zawierają danych indywidualnych i nie ma potrzeby ich 

dalszej anonimizacji. 

Operatorzy telekomunikacyjni przekazują dane zagregowane w następujący sposób: 

- granulacja powierzchni do jakiej się odwołujemy - do poziomu powiatu; 

- łączna (suma) liczba urządzeń zarejestrowana na powierzchni powiatu. 

Są to dane przekazane przez operatorów ministrowi właściwemu ds. informatyzacji, zatem nie 

ma miejsca przekazanie danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników 

końcowych.  

  

Z poważaniem, 

AGNIESZKA KOWALSKA 

radca Szefa KPRM 

Centrum Informacyjne Rządu 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

  



[wiadomość z 6 kwietnia 2021 r.] 

 

Szanowna Pani, 

 

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że na podstawie anonimowych, 

zagregowanych danych dotyczących mobilności (m.in. ilu użytkowników przemieściło się z 

powiatu A do powiatu B), które minister właściwy ds. informatyzacji otrzymuje od 

operatorów telekomunikacyjnych, tworzone są raporty uwzględniające analizę mobilności 

pomiędzy powiatami i województwami o najwyższej zapadalności. 

 

Departament Analiz w Centrum Analiz Strategicznych wykorzystuje dane o mobilności w 

celu przedstawienia Szefowi CAS informacji o sytuacji epidemicznej. 

 

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia analizuje: 

- mobilność właścicieli telefonów na krótkich dystansach do 3 km oraz długich powyżej 100 

km, 

- mobilność właścicieli telefonów, którzy wjeżdżają do Polski. 

 

Na tej podstawie oceniane są wzrost lub spadek mobilności. Następnie wyniki analiz są 

porównywane z analizą wzrostu zakażeń na obszarach o większej mobilności. 

 

Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego obserwuje: 

 

- mobilność właścicieli telefonów na krótkich dystansach do 3 km oraz długich powyżej 100 

km; 

- mobilność właścicieli telefonów, którzy wjeżdżają do Polski. 

 

Na tej podstawie oceniane są wskaźniki procentowe, które prezentują zmiany mobilność - 

wzrost albo spadek. 

 

Z poważaniem, 

 

AGNIESZKA KOWALSKA 

 

radca Szefa KPRM 

 

Centrum Informacyjne Rządu 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 


