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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/191 – Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych 
z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d 
ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 82772 z dnia 4 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Katarzyna Gradzik, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do 
kontroli nr 83514 z dnia 8 października 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach1, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Nadinspektor Dariusz Działo – Śląski Komendant Wojewódzki Policji 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie w latach 2011-20123. 

 

Ocena pozytywna wynika z prawidłowego sformułowania wewnętrznych uregulowań 
i utworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych w obszarze  uzyskiwania 
i przetwarzania danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne4, a takŜe prawidłowego wykorzystywania 
uprawnień i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie uzyskiwania, 
przetwarzania, wykorzystania i niszczenia danych telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej zwana „Komendą” lub „KWP”. 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
3 Do czasu zakończenia kontroli. 
4 Dz. U. Nr 171, poz. 1800  ze zm. zwana dalej „ustawą Prawo telekomunikacyjne”.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wewnętrzne uregulowania prawne oraz struktury 
organizacyjne, ustanowione w obszarze uzyskiwania, 
przetwarzania, wykorzystywania i niszczenia danych 
telekomunikacyjnych. 

1.1. Wewnętrzne uregulowania prawne. 

Postanowienia § 11 punkt 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Komendy z 18 lutego 
2009 r. stanowiły, Ŝe do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej5 naleŜy m.in. 
współpraca z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetowej 
w zakresie ustalania danych osobowych i teleadresowych abonentów, pozyskiwania 
bilingów oraz realizacja wniosków o uruchomienie lokalizacji i aplikacji IMEI. 

Szczegółowo zakres ww. zadań WTO określał załącznik nr 2 do decyzji 160/09  
z 8 maja 2009 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji, wydanej w sprawie 
szczegółowych zadań komórek organizacyjnych Komendy.  
Natomiast zadania komórek Wydziału Wywiadu Kryminalnego6, w zakresie 
dokonywanie ustaleń u operatorów usług telefonicznych na potrzeby prowadzonych 
analiz kryminalnych, określał załącznik nr 3 do ww. decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 19 i 34) 

Komendant Wojewódzki, pismem z 16 maja 2012 r.7 skierowanym do komendantów 
miejskich i powiatowych Policji oraz naczelników wydziałów Komendy 
Wojewódzkiej, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu współpracy 
z operatorami telefonicznymi i internetowymi, wynikającymi z postanowień art. 20c 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji8, wprowadził algorytm składania zapytań 
o dane telekomunikacyjne oraz określił zakres ustaleń wykonywanych przez WTO. 
Dotyczył on m.in.: danych osobowych abonentów telefonicznych, numeru telefonu 
abonenta, bieŜącego raportu połączeń (biling), danych stacji bazowych realizujących 
wskazane połączenie, wzajemnego przyporządkowania numerów SIM, MSISDN 
i IMEI, monitorowania połączeń i połoŜenia telefonu, operacji związanych 
z doładowaniem kart i ustaleń dotyczących sieci internetowej.  
Pozyskiwanie danych przez WTO miało następować na podstawie pisemnego 
wystąpienia Komendanta lub zastępcy Komendanta jednostki Policji9. Kierownicy 
jednostek mogli decyzją upowaŜnić kierowników komórek organizacyjnych i oficerów 
dyŜurnych do składania zleceń o ww. dane (w trybie niecierpiącym zwłoki) podczas 
ich nieobecności, przekazując kopie wydanych upowaŜnień do WTO. 

(dowód: akta kontroli str. 16 -18) 

Przed 16 maja 2012 r., w zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, 
obowiązywał podział kompetencji pomiędzy WTO i WWK (zgodnie z obowiązującym 
wówczas regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej z 24 marca 2004 r.) 
ustalony pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z 22 maja 2006 r.10.  
Według pisma do zakresu działania WTO naleŜały wówczas zadania dotyczące 
ustaleń w trybie art. 20c ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, tj. w celu zapobiegania lub 
wykrywania przestępstw w trybie nie cierpiącym zwłoki, określone w art. 19 ust. 1 
pkt 1 i 2 ww. ustawy. Natomiast do zakresu działania WWK naleŜały zadania 

                                                      
5 dalej zwany: WTO. 
6 dalej zwany: WWK.  
7 Znak nr Ch-0151-33/1376/12. 
8 Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm., zwana dalej „ustawą o Policji”. 
9 TakŜe Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału i Zarządów CBŚ i BSW KWP w Katowicach. 
10 Znak CH-0771-1/3276/06. 
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dotyczące ustaleń w trybie art. 20c ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, tj. w celu 
zapobiegania lub wykrywania przestępstw, na pisemny wniosek Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. 
Zakres danych pozyskiwanych przez ww. wydziały i szczegółowe warunki dotyczące 
kierowania zapytań do tych wydziałów określono w załącznikach nr 1 i 2 do pisma  
z 22 maja 2006 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-15) 

 
1.2. Procedura postępowania przy realizacji zapytań.  

WTO otrzymywał zapytania od jednostek i komórek zainteresowanych w formie 
papierowej, poczty elektronicznej i telefonicznej. W przypadku zapytania drogą 
elektroniczną wniosek drukowano. Natomiast w przypadku pilnym, stosowano 
telefoniczną formę zapytania, która skutkowała natychmiastowym skierowaniem 
zapytania do operatora, a uzupełnienie pisemne realizowano w terminie 
późniejszym.  
Po otrzymaniu zapytania pracownik Zespołu II WTO przekazywał je do rejestracji  
w prowadzonej w Wydziale ewidencji elektronicznej, gdzie automatycznie 
następowało nadanie sprawie numeru. Następnie pracownik Zespołu odbierał do 
realizacji zapytania. Koordynator lub osoba zastępująca koordynatora potwierdzali 
odbiór zapytania w rejestrze prowadzonym w formie papierowej – rejestrze 
dokumentacji dotyczącej ustaleń.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

W Komendzie nie określono wymogu uzasadniania przez wnioskodawcę 
składanego zapytania na uzyskanie danych telekomunikacyjnych, a w WTO nie 
sprawdzano jego poprawności merytorycznej, a jedynie jego poprawność formalną. 
Zastępca Naczelnika WTO wyjaśniał, Ŝe w przypadku stwierdzenia niepoprawnych 
danych formalnych, wniosek odrzucano i nie podlegał realizacji, a wnioskodawcę 
o tym informowano. 

(dowód: akta kontroli str. 20-21) 

W okresie objętym kontrolą WTO nie miał określonej pisemnej procedury 
postępowania na etapie od realizacji zlecenia z WTO do operatora oraz od 
operatora do WTO. Zastępca Naczelnika Wydziału wyjaśniał, Ŝe pracownicy 
Zespołu II WTO przy realizacji czynności dotyczących ww. etapów postępowali 
według przyjętego sposobu (algorytmu) postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 20-21) 

Odpowiedzi od operatorów na zapytanie (otrzymywane zazwyczaj w takiej samej 
formie w jakiej zostało ono zadane, np. na zapytanie listowne odpowiedziano 
listownie lub ewentualnie faxem) przypisywano w oparciu o posiadany numer do 
danej sprawy. Odnotowywano je w systemie elektronicznym i w rejestrze 
dokumentacji dotyczącej ustaleń. Odpowiedzi pisemne odbierane przez 
koordynatora Zespołu (lub osobę zastępującą koordynatora) przekazywano do 
jednostki składającej zapytanie w formie elektronicznej. Ich wysłanie odnotowywano 
w ewidencji elektronicznej.  
W przypadku uzyskania odpowiedzi operatora w formie elektronicznej, 
przekazywano ją do jednostki składającej zapytanie w formie elektronicznej 
w systemie LOTUS, uŜywanym do połączeń elektronicznych pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi Policji.  
W WWK realizacja analiz kryminalnych, zleconych przez inne komórki organizacyjne 
Policji (podległe Komendzie), następowała na pisemny wniosek o wykonanie analizy 
kierownika tej jednostki, a decyzję o jego realizacji podejmował Naczelnik WWK.  
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Składany wniosek zawierał m.in. nazwę jednostki organizacyjnej Policji zlecającej, 
numer sprawy, której zlecenie dotyczyło, imię i nazwisko funkcjonariusza 
prowadzącego sprawę, cel i zakres analizy, charakterystykę sprawy oraz materiały 
przekazane do analizy. Materiały przekazane do analizy mogły być w całości 
pozyskane przez zleceniodawcę bez potrzeby dodatkowego uzyskiwania danych od 
operatora lub teŜ w części lub w całości pozyskiwano od operatora przez WWK.  

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

1.3. UpowaŜnienia do udostępniania danych telekomunikacyjnych.  

Śląski Komendant Wojewódzki Policji, w okresie objętym kontrolą, na podstawie  
§ 4 ust. 5 i § 11 ust. 5 Regulaminu Komendy z 18 lutego 2009 r. w związku  
z art. 20c ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, wydał 16 funkcjonariuszom WTO11  
i 4 funkcjonariuszom WWK12 upowaŜnienia do Ŝądania od podmiotów świadczących 
usługi telekomunikacyjne i elektroniczne ujawnienia i udostępnienia danych 
telekomunikacyjnych identyfikujących abonenta (abonentów) oraz zakończenia sieci 
lub urządzenia telekomunikacyjnego, między którymi wykonywano połączenie, 
a takŜe danych dotyczących uzyskania (lub próby uzyskania) połączenia między 
określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończenia sieci, okoliczności 
i rodzaju wykonywanego połączenia oraz lokalizacji telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego (tylko dla funkcjonariuszy WTO).  

(dowód: akta kontroli str. 35-37) 

W upowaŜnieniach wskazywano, Ŝe Ŝądanie udostępnienia danych moŜe 
następować osobiście lub za pośrednictwem wskazanych numerów telefonu, faxu 
lub e-maila. Udzielane pisemne upowaŜnienia powiązano z imiennymi zakresami 
obowiązków powierzonych funkcjonariuszom. UpowaŜnienia nie mogły być 
przedmiotem cesji (subdelegacji). W kaŜdym z wydziałów prowadzono ewidencje 
wydanych upowaŜnień. 

(dowód: akta kontroli str. 38-40) 

W przepisach wewnętrznych Komendy nie określono przesłanek cofnięcia 
upowaŜnienia udzielonego przez Komendanta w zakresie moŜliwości uzyskiwania 
określonych danych od operatorów telekomunikacyjnych. W okresie objętym 
kontrolą w WTO upowaŜnienia wycofano w dwóch przypadkach, w związku 
z przesunięciem funkcjonariuszy na inne stanowisko pracy niezwiązane 
z uzyskiwaniem danych telekomunikacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-40, 223-227) 

1.4. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemoŜliwiające 
wykorzystanie danych telekomunikacyjnych niezgodnie z celem ich uzyskania 

Do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wyznaczono i upowaŜniono 
funkcjonariuszy, którym czynności te powierzono zgodnie z zakresem ich 
obowiązków słuŜbowych. Operator udostępniał dane wyłącznie osobom 
posiadającym upowaŜnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego. W celu 
weryfikacji uprawnień, w upowaŜnieniach zawarto adresy poczty elektronicznej oraz 
numery telefonów i faksu osób uprawnionych do kontaktu z operatorami.  
Pozyskiwanie danych odbywało się w zamkniętej strefie ochronnej WTO (Komendy), 
do której wstęp mieli pracownicy i funkcjonariusze tego wydziału za pomocą  
kart kodowych (zamek elektroniczny z czytnikiem kart). Dostęp do danych 
zabezpieczono przez odpowiednio skonfigurowane systemy stanowisk 
komputerowych. Wszyscy funkcjonariusze byli osobami sprawdzonymi 

                                                      
11 Dwóch funkcjonariuszy WTO posiadało upowaŜnienia do lipca 2011 r. i października 2011 r.  
12 Jeden funkcjonariusz WWK posiadał upowaŜnienie do sierpnia 2012 r. 
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w postępowaniu sprawdzającym i posiadali poświadczenia bezpieczeństwa 
umoŜliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”. 
Wstęp do pomieszczeń dla innych funkcjonariuszy i pracowników policji (komórek 
zlecających) moŜliwy był wyłącznie w obecności osoby, która wykonywała w danym 
pomieszczeniu czynności słuŜbowe.  
Pomieszczenia, w których przetwarzano uzyskane dane, zamykano na klucz na 
czas nieobecności osób je zajmujących. Pomieszczenia te były ponadto pod 
bieŜącą kontrolą funkcjonariusza pełniącego słuŜbę dyŜurną (prowadzoną całą 
dobę). 

(dowód: akta kontroli str. 41-42). 

W Komendzie dostęp do operatorów telekomunikacyjnych uregulowano na poziomie 
pomiędzy operatorami a przedstawicielami Komendy Głównej Policji w Warszawie. 
Do kontroli dostępu wykorzystano uwierzytelniające karty mikroprocesorowe 
wydane upowaŜnionym funkcjonariuszom.  
W WTO przyjęto zasadę, Ŝe do pracy z pozyskanymi danymi (w celu ich 
przekazania jednostkom/komórkom prowadzącym) kaŜdemu z funkcjonariuszy 
udostępniono własne konto uŜytkownika. Uzyskiwanych danych nie moŜna 
modyfikować, a ich przetwarzanie ogranicza się do zapisania na dysku 
przeznaczonego do tego stanowiska, wysłania do komórki prowadzącej i usunięcia 
z dysku.  
Stwierdzono, Ŝe przyjęty w Komendzie schemat przetwarzania danych 
telekomunikacyjnych (ich pozyskania, przesłania, usunięcia) eliminował ryzyko 
związane ze zdarzeniami niepoŜądanymi. Składało się na to: miejsce przetwarzania 
danych (wydzielony i dostępny tylko dla upowaŜnionych funkcjonariuszy obszar 
w Komendzie), nadzór nad stanowiskami będącymi w obszarze przez całodobową 
słuŜbę dyŜurną, wypracowany algorytm postępowania przy realizacji spraw 
mających na celu pozyskanie i przekazanie danych, a takŜe odpowiednia 
konfiguracja sprzętowa systemów operacyjnych stanowisk do pozyskiwania danych. 
Pozyskane dane telekomunikacyjne cyklicznie usuwał administrator systemu 
informatycznego raz w miesiącu, a pozostawiano dane z poprzedniego miesiąca 
w celu zachowania ciągłości w przekazywaniu kompletnych danych komórkom 
zlecającym (np. w miesiącu marcu kasowano dane do dnia ostatniego stycznia). 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

W WTO pozyskiwanie danych od operatorów odbywało się drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem sieci internetowej. W celu ochrony danych stosowano 
następujące rozwiązania: 

- przesyłanie danych do/od operatora w formie zaszyfrowanej, z wykorzystaniem 
kluczy szyfrujących zapisanych na kartach mikroprocesorowych wydanych 
upowaŜnionym funkcjonariuszom, 

- dostęp do sieci internetowej zabezpieczono dwoma urządzeniami słuŜącymi do 
kontroli przepływu danych (tzw. „firewall”), których konfiguracja umoŜliwiała 
odparcie ataków zewnętrznych, a takŜe skuteczne zablokowanie stron, adresów IP 
i portów protokołów komunikacyjnych niewykorzystywanych do pracy na 
stanowisku do pozyskiwania danych (dostęp wyłącznie do obszarów/operatorów 
będących na liście upowaŜnionych adresów), 

- na kaŜdym stanowisku zainstalowano program antywirusowy automatycznie się 
aktualizujący oraz włączono systemową zaporę sieciową, 

- stanowiska do pozyskiwania danych znajdowały się w wydzielonej wewnętrznej 
sieci, do której nie podpięto innych stanowisk istniejących w WTO, ani innych 
stanowisk w Komendzie. 
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Dostęp do urządzeń i stanowisk komputerowych zabezpieczono za pomocą 
odpowiednich konfiguracji „uŜytkownik – hasło”. Dostęp do zwykłych kont posiadali 
ich uŜytkownicy, a do kont administracyjnych (stanowiska komputerowe oraz 
urządzania sieciowe „firewall”) administrator. Hasła administracyjne zdeponowano 
w szafie metalowej u osoby administrującej systemami informatycznymi w WTO. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

WTO miał następujące karty dostępowe, wykorzystywane do zestawiania 
szyfrowanych połączeń z operatorami telekomunikacyjnymi, umoŜliwiające dostęp 
do operatorów: 

1. Orange, P-4, Polkomtel, Cyfrowy Polsat, Dialog, T4-b, Telekomunikacja 
Kolejowa, T-Mobile, 

2. Netia, 

3. TP SA (Orange – numery stacjonarne). 

Karty z pozycji 1 mieli indywidualnie wszyscy pracownicy z upowaŜnieniem 
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dostęp do karty z pozycji 2 miała jedna osoba, 
przy czym w przypadkach niecierpiących zwłoki (zagroŜenia Ŝycia i zdrowia), 
zlecenia realizowano przy współpracy SKOK KGP.  
Karty z pozycji 3 dostępne dla wszystkich upowaŜnionych pracowników, mają pin 
znany tylko osobom upowaŜnionym do kontaktów z operatorami. Karty te miał 
dyŜurny wydziału pełniący słuŜbę, który po jej skończeniu przekazywał karty 
następnej osobie podejmującej obowiązki słuŜbowe. Na wszystkich stanowiskach 
znajdowały się czytniki do kart dostępowych. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 160) 

Stwierdzono, Ŝe w okresie objętym kontrolą kart dostępu uŜywali tylko upowaŜnieni 
funkcjonariusze Zespołu II WTO. Ponadto, w WTO znajdowały się upowaŜnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych Policji do podpisywania zapytań w ich 
imieniu kierowanych do operatorów o dane telekomunikacyjne za pośrednictwem 
Wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161) 

W celu ochrony danych na stanowiskach komputerowych oraz minimalizacji ryzyka 
uszkodzeń sprzętu (np. związanego z zakłóceniami i przerwami energii w sieci 
energetycznej) w Komendzie wydzielono dedykowaną sieć zasilającą, do której 
podłączono wyłącznie urządzenia informatyczne. Dodatkowo w miejscu gdzie 
przetwarzano dane telekomunikacyjne, wydzielono stanowisko, na którym je 
przetwarzano. Stanowisko to podłączono do urządzenia zapewniającego ciągłość 
zasilania na wypadek jego zaniku (UPS). Ponadto, jako stałą pamięć wewnętrzną 
wykorzystano macierz składającą się z dwóch dysków twardych, na których 
wszystkie dane zapisywano równolegle (awaria jednego z dysków nie powodowała 
utraty danych). 
Do przekazywania danych telekomunikacyjnych funkcjonariuszom prowadzącym 
sprawy wykorzystywano system pocztowy LOTUS, wdroŜony przez Komendę 
Główną Policji do wymiany informacji pomiędzy jednostkami i komórkami 
organizacyjnymi Policji. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia poufności 
przekazywanych danych wykorzystywano mechanizmy systemu LOTUS 
umoŜliwiające szyfrowanie korespondencji. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42,206) 

W sprawie moŜliwości kopiowania danych telekomunikacyjnych na nośniki informacji 
(CD, DVD, pendrive itp.) Naczelnik WTO wyjaśnił, Ŝe ze względu na sytuacje 
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powodujące konieczność pozyskania danych w trybie pilnym (np. zagroŜenie Ŝycia)  
i przypadkami, kiedy funkcjonariusz prowadzący nie miał dostępu do konta poczty 
Lotus (np. awaria poczty, awaria stanowiska ze swoim kontem, brak konta) moŜliwe 
było udostępnienie danych na nośniku (np. USB) osobiście przez upowaŜnionego 
funkcjonariusza, za potwierdzeniem pobrania tych danych na piśmie z datą, 
imieniem i nazwiskiem. Nie było uregulowań zabraniających taką moŜliwość  
w systemach jawnych. W Komendzie dokumenty SWBS (Szczegółowe Wymagania 
Bezpieczeństwa Systemu) opracowywano dla systemów przetwarzających 
informacje niejawne. 

(dowód: akta kontroli str. 42)  

Zapytania do operatorów telekomunikacyjnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 
Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z 11 września 2008 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, 
oznaczano symbolem BC - materiały manipulacyjne o krótkotrwałym znaczeniu 
praktycznym, które brakowano po wykorzystaniu.  
Decyzją Nr 495/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 30 grudnia 2008 r.  
w sprawie zasad postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostkach organizacyjnych 
Policji oraz jednostkach terenowych Policji województwa śląskiego, w rozdziale X 
w § 27 pkt. 3 zapisano, Ŝe akta kategorii BC nie są dokumentacją archiwalną 
i ulegają zniszczeniu bezpośrednio po utracie przydatności.  

UpowaŜnieni pracownicy Zespołu II WTO, zajmujący się korespondencją 
z jednostkami wysyłającymi zapytania, kaŜdorazowo potwierdzali w papierowym 
rejestrze dokumentacji dotyczącym ustaleń przyjęcie zapytania z jednostki je 
wysyłającej. Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 11 września 2008 r. ww. rejestr oznacza się symbolem B – do którego zalicza 
się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po 
upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Zgodnie 
z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji, będącym załącznikiem do 
zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2007 r., 
dokumentacja ta miała symbol klasyfikacji archiwalnej 0161 (dzienniki 
korespondencyjne) i kategorię archiwalną B-30, tzn. Ŝe decyzję o zniszczeniu 
dokumentu moŜna było podjąć po 30 latach. Na dzień zakończenia kontroli 
ewidencji zapytań wytworzonych od 1 stycznia 2011 r. nie zarchiwizowano. 

W toku kontroli sprawdzono system teleinformatyczny, w którym znajdowały się 
zbiory plików zawierających zapytania i odpowiedzi związane z uzyskiwaniem 
danych telekomunikacyjnych od operatorów za poszczególne miesiące 2012 r.  
Dla kaŜdego miesiąca dane gromadzono w odpowiednio oznaczonych folderach. 
Stwierdzono, Ŝe w dniu 19 września 2012 r. foldery za okres od stycznia do lipca 
2012 r. były puste, tzn. Ŝe nie zawierały Ŝadnych danych. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45)  

1.5. Prowadzone ewidencje zapytań.  

W WTO ewidencję zapytań o dane telekomunikacyjne, kierowanych do operatorów, 
prowadzono od 1 stycznia 2011 r. w formie elektronicznej, bez względu na formę 
w jakiej przyszło zapytanie. Ujmowano w niej dane dotyczące m.in.: daty wpływu 
zapytania, numeru sprawy jednostki składającej zapytanie, oznaczenie jednostki 
składającej zapytanie, rodzaju zapytania (np. o biling, dane abonenta, itp.), numeru 
szczegółowego (numer telefonu, numer IMEI, imię i nazwisko abonenta, adres 
mailowy, numer gadu-gadu), oznaczenie pracownika odpowiedzialnego za odbiór 
dokumentu – koordynatora Zespołu lub osoby zastępującej koordynatora, 
oznaczenie pracownika pełniącego dyŜur. Pracownicy Zespołu II WTO kaŜdorazowo 

Opis stanu 
faktycznego 
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potwierdzali w rejestrze prowadzonym w wersji papierowej przyjęcie zapytania 
z jednostki przesyłającej wniosek.  

W WWK  ewidencja zapytań kierowanych do operatorów telekomunikacyjnych, 
prowadzona w formie papierowej, zawierała: dane identyfikacyjne jednostki/wydziału 
(lp., stopień imię i nazwisko, liczbę dziennika, zarówno WWK, jak i jednostki 
zlecającej analizę), rodzaj zapytania (biling, ustalenie danych abonenta), liczbę 
skierowanych do operatora zapytań, liczbę numerów, o które skierowano zapytanie, 
określenie operatora i numer zapytania nadany przez operatora.  

W WWO i WWK ewidencje zapytań kierowanych do operatorów prowadzono 
rzetelnie, co potwierdziły przeprowadzone badania w oparciu o zestawienia zapytań 
uzyskanych od operatorów w trybie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK. W ewidencjach 
tych nie ujęto jednego zapytania wykazanego we wspomnianych wyŜej 
zestawieniach, przy czym podano w nim błędne dane, gdyŜ jako pytającego 
wykazano funkcjonariusza Wydziału Przestępczości Gospodarczej KWP, który nie 
pracował nigdy w tym wydziale. Natomiast w przypadku zapytań we wspomnianych 
zestawieniach, oznaczonych przez operatora jako „nietypowe”, określono jako 
zapytania typu technicznego związane z wcześniejszymi zapytaniami (np. przy 
zapytaniach o biling, skierowano do operatora pytanie o wyjaśnienie braku 
identyfikacji numeru w jednej z kolumn).  

(dowód: akta kontroli str. 46-53)  

Na podstawie analizy 169 zapytań komórek organizacyjnych KWP (150 dobranych 
losowo oraz 19 dobranych celowo) ustalono, Ŝe 113 z nich (66,8%) dotyczyło 
ustalenia bieŜącej lokalizacji, 41 (24,3%) bilingów połączeń ze wskazanych 
numerów telefonów, a 15 (8,8%) danych adresowych abonentów. 

(dowód: akta kontroli str. 54-76, 99-159)  

W kaŜdym z ww. przypadków wniosek z zapytaniem podpisała osoba upowaŜniona. 
Zapytanie kierowano do WTO, którego pracownicy sprawdzali przynaleŜność 
poszukiwanego numeru do konkretnej sieci13. Po ustaleniu operatora zapytanie było 
kierowane do odpowiedniego operatora. Natomiast w przypadku ustalenia lokalizacji 
IMEI zapytanie było równocześnie kierowane do operatorów 4 sieci, tj. Plus, 
T-Mobile, Orange i Play.  

(dowód: akta kontroli str. 77-166, 215-222, 228-247)  

Naczelnik WTO w wyjaśnieniach stwierdził, Ŝe przyczynami rosnącej liczby zapytań 
do operatorów telekomunikacyjnych, na podstawie art. 20 c ustawy o Policji,  
są m.in.: 

− zmniejszenie z 30 do 4 dni interwału czasowego usługi Nawigator w sieci 
Orange (w sieciach T-Mobile i Plus interwał ten nadal wynosi 30 dni) oraz brak 
takiej usługi w sieci Play, w której istnieje tylko usługa „Ostatni kontakt radiowy” 
(operator udziela informacji gdzie ostatnio zalogował się numer), wymuszająca 
w przypadku prowadzenia obserwacji numeru kierowanie przez WTO na 
zlecenie wnioskodawcy nawet kilkudziesięciu zapytań do operatora,  

− ograniczenie przez operatorów czasookresu lub wielkości bilingów numerów 
telefonów i nr IMEI (np. operatorów sieci Plus i T-Mobile do max. 90 dni),  
co powoduje konieczność składania kilku zapytań w sprawie jednego numeru,  

− konieczność wykonywania duŜej ilości zapytań w przypadkach zagroŜenia 
terrorystycznego, np. informacji o podłoŜeniu bomby. Informacje takie 

                                                      
13 , korzystając z www.wjakiejsieci.pl lub gdy korzystali z telefonu słuŜbowego komórkowego wybierając numer 
*555. 
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przekazywane anonimowo z niezarejestrowanych kart PREPAID, wymagają 
minimum kilkunastu zapytań do róŜnych operatorów,  

− częstsza wymiana aparatów telefonicznych i kart SIM przez osoby pozostające 
w zainteresowaniu policji w związku z popełnianymi przestępstwami,  

− wykonywanie czynności na potrzeby Zarządów w Katowicach BSW KGP i CBŚ 
KGP, które nie posiadają własnych wyspecjalizowanych komórek.  

(dowód: akta kontroli str. 213-214) 

1.6. Procedury nadzoru nad uzyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem 
danych telekomunikacyjnych. 

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze KWP nie byli kontrolowani w zakresie 
sposobu wykorzystywania upowaŜnień do Ŝądania od podmiotów świadczących 
usługi telekomunikacyjne danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo 
telekomunikacyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 210-212) 

1.7. Badania audytowe i kontrolne w zakresie uzyskiwania, przetwarzania 
i wykorzystania danych telekomunikacyjnych.   

W ww. okresie w Komendzie nie prowadzono audytów, ani badań audytowych  
przez audytora wewnętrznego lub audytorów zewnętrznych w obszarze  
dotyczącym uzyskiwania, przetwarzania, wykorzystania i niszczenia danych 
telekomunikacyjnych. W obszarze tym równieŜ nie było kontroli resortowej. 

(dowód: akta kontroli str. 210-212) 

W planach kontroli Komendy na lata 2010, 2011 i 2012 nie przewidziano kontroli 
dotyczącej realizacji zadań w zakresie uzyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania 
i niszczenia danych telekomunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych podległych 
Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.  

Naczelnik Wydziału Kontroli wyjaśnił, Ŝe podczas planowania kontroli na dany rok 
zagadnienia do kontroli typowano na podstawie analizy propozycji składanych przez 
kierowników jednostek Policji, informacji o nieprawidłowościach płynących ze skarg  
i wniosków obywateli oraz przede wszystkim z wyników kontroli i innych czynności 
prowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli KWP. 
Następnie, kierownictwo Wydziału, wraz z grupą ekspertów Wydziału, wyznaczało 
tematy kontroli (ze względu na ich istotność), które miały być zaplanowane do 
realizacji w kolejnym roku. Stwierdził, Ŝe w okresie objętym kontrolą nie było 
sygnałów, wskazujących na potrzebę przeprowadzenia kontroli w podległych 
Komendantowi jednostkach Policji, w zakresie objętym kontrolą NIK i w związku  
z tym nie planowano takich kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 166, 203)  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Sposób wykorzystywania przez KWP przyznanych jej 
uprawnień, w szczególności w zakresie przestrzegania 
obowiązujących zasad, przepisów ustawowych oraz 
procedur wewnętrznych w ramach Ŝądania, uzyskiwania, 
przetwarzania, wykorzystania i niszczenia danych 
telekomunikacyjnych. 

2.1. Sprawność i szybkość pozyskiwania informacji 

W okresie objętym kontrolą Ŝądania formułowane przez Komendę w zakresie 
udostępnienia danych telekomunikacyjnych nie spotkały się z kwestionowaniem jej 
legitymacji do uzyskiwania tych danych. Nie odnotowano równieŜ przypadków 
odmowy przekazania przez operatora lub przekazania ze znaczną zwłoką Ŝądanych 
danych telekomunikacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 207-209) 

Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe w przypadku ustalania danych osobowych 
abonenta, liczba dni pomiędzy wpływem wniosku do WTO, a datą udzielenia 
odpowiedzi wnioskodawcy wynosiła od 0 (w tym samym dniu) do 8 dni (średnio 
4 dni). Z kolei w sprawach dotyczących bilingu numerów telefonów, udzielenie 
odpowiedzi następowało od 0 (w tym samym dniu) do 14 dni (średnio 3 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 77-166, 215-222, 228-247)  

W celu poprawy sprawności i szybkości uzyskiwania danych telekomunikacyjnych 
w Komendzie stosowano następujące rozwiązania: 

− funkcjonariusze pozyskujący dane telekomunikacyjne pełnią słuŜbę w systemie 
trzyzmianowym, co zapewnia całodobową moŜliwość załatwiania zgłaszanych 
zapytań. Dodatkowo w godz. 7:30–22:00 obsada zespołu jest uzupełniana 
przez dodatkowych funkcjonariuszy,  

− prace zespołu funkcjonariuszy nadzoruje koordynator, który utrzymuje 
bezpośredni kontakt z wnioskodawcami, a takŜe na bieŜąco rozdziela zadania 
pomiędzy członków zespołu,  

− prowadzi się elektroniczny rejestr spraw związanych z pozyskiwaniem danych 
od operatorów, skracający czas obiegu dokumentów. Proces ewidencji 
i przesyłania danych do funkcjonariuszy prowadzących sprawy skupiono na 
wyznaczonych pracownikach WTO,  

− przesyłanie do wnioskodawców pozyskanych od operatorów danych 
telekomunikacyjnych jest realizowane pocztą elektroniczną LOTUS,  

− organizacja stanowisk komputerowych i urządzeń informatycznych, w sposób 
ograniczający ryzyko utraty dostępu do moŜliwości pozyskiwania 
i przekazywania danych w przypadku awarii sprzętu, zapewnia m.in. 
podłączenie sprzętu do wydzielonej sieci zasilającej i przechowywanie danych 
na czas ich przekazania na wydzielonym komputerze, którego dyski twarde 
pracują w trybie macierzy. Ponadto upowaŜnieni funkcjonariusze, w wypadku 
awarii stanowiska, mogą zalogować się na swoje konto na innym stanowisku 
pracy. W przypadku awarii urządzeń aktywnych sieci internet, poprzez którą 
zestawiane są połączenia do operatorów (modem - router, switch), dostępne są 
skonfigurowane i przygotowane urządzenia zastępcze w celu skrócenia 
przerwy w usuwaniu awarii. 

(dowód: akta kontroli str. 99-159, 204-209)  

Opis stanu 
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Naczelnik WTO wyjaśnił, Ŝe w celu usprawnienia procesu uzyskiwania danych od 
operatorów telekomunikacyjnych wskazane byłoby uszczegółowienie procedur 
dotyczących art. 20c ustawy o Policji. Stwierdził równieŜ, Ŝe na skrócenie czasu 
potrzebnego na pozyskanie danych telekomunikacyjnych (w przypadkach, kiedy 
w tej samej sprawie naleŜy zwrócić się jednocześnie do wielu operatorów) 
wpłynęłoby takŜe wprowadzenie jednolitego interfejsu komunikacyjnego przez 
Komendę Główną Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 204-206) 
 

2.2. Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych dostępu do 
danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty. 

W okresie objętym kontrolą KWP nie zawierała umów związanych z warunkami 
dostępu za pomocą interfejsów zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez 
sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Zastępca Naczelnika WTO wyjaśnił, Ŝe 
umowy dotyczące dostępu do ww. interfejsów dla wszystkich komend wojewódzkich 
zawarła Komenda Główna Policji. Ponadto stwierdził, Ŝe przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni zapewnili Komendzie warunki techniczne i organizacyjne dostępu 
do posiadanych przez nich danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 207-209)  

2.3. Realizacja ustawowych uprawnień w zakresie pozyskiwania danych 
telekomunikacyjnych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych losowo i celowo 169 zapytań 
ustalono, Ŝe: 

• pozyskiwanie i wykorzystanie danych telekomunikacyjnych przez komórki 
organizacyjne KWP odbywało się wyłącznie dla celów określonych w przepisach 
ustawy o Policji,  

• uzyskiwanych danych telekomunikacyjnych nie przekazywano innym 
podmiotom,  

• wykorzystane dane komisyjnie zniszczono, co potwierdzano w sporządzanych 
protokołach ich zniszczeń,  

• wykorzystanie ustawowych uprawnień, o których mowa w art. 180 a ust.1 pkt 2 
ustawy Prawo telekomunikacyjne, przyczyniło się do realizacji celu, dla którego 
je przewidziane. 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie prowadzono Ŝadnego postępowania 
skargowego, dotyczącego np. zaniedbania lub nienaleŜytego wykonywania 
uprawnień związanych z uzyskiwaniem danych, o których mowa w art. 180 c i d 
ustawy Prawo telekomunikacyjne, naruszenia praworządności lub interesów 
skarŜących oraz przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw związanych 
z uzyskaniem danych telekomunikacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 99-159, 210-212) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli14, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK 
w Katowicach. 

 

Katowice, dnia  30  stycznia 2013 r. 

  

  

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Dyrektor 
Edmund Sroka Krzysztof Baron 

Główny specjalista k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
  

  

Katarzyna Gradzik 
Główny specjalista k.p. 

 

 

........................................................ 
 

  

 

 

                                                      
14 Dz.U. z 2012 r., poz.82 


