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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 Prawa telekomunikacyjnego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Marian Ortyl, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 82381 z dnia 
28.09.2012 r.  

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, zwana w dalszej treści Komendą. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Insp. Zdzisław Stopczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. 

                                                                                  (dowód: akta kontroli str.3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej 
jednostki w zbadanym zakresie. 

Powyższa ocena została wydana w oparciu o badanie strony organizacyjno-
formalnej uzyskiwania przez Komendę danych telekomunikacyjnych. 

W kontroli ustalono, że w latach 2011 – 2012 I półrocze, działania Komendy 
w zakresie realizacji uprawnień określonych art. 20 c ustawy, z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późni. zm.) dotyczące uzyskiwania, 
przetwarzania, wykorzystania i niszczenia danych telekomunikacyjnych były 
prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, poufność oraz integralność 
i rozliczalność pozyskanych danych. 

Dokumentacja realizacji czynności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i 
przekazywania danych telekomunikacyjnych była prowadzona w sposób 
uporządkowany, przejrzysty umożliwiający nadzór i bieżącą kontrolę na każdym 
etapie pozyskiwania tych danych. 

Stanowiska komputerowe do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych 
zlokalizowane w strefie bezpieczeństwa z elektroniczną kontrolą dostępu były 
skutecznie chronione przed dostęp osób nieuprawnionych.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Ocena zgodności z przepisami wyższego rzędu 
wewnętrznych uregulowań prawnych oraz struktur 
organizacyjnych, ustanowionych w obszarze 
uzyskiwania, przetwarzania, wykorzystania 
i niszczenia danych telekomunikacyjnych.  

W art. 20 c ustawy, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 
277, z późni. zm.) zwanej w dalszej treści ustawą o Policji określono, że w celu 

zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane dane, o 

których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późni. zm.), zwane dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi", oraz może je przetwarzać. 

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie 

dane telekomunikacyjne: 

   1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji 

lub komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej; 

   2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, 

o których mowa w pkt 1; 

   3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu 

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

7. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie 

zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają 

niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 
 

W okresie od stycznia 2011 r. do 26 września 2012 r. w Komendzie nie ustanowiono 
wewnętrznych przepisów (procedur) w zakresie realizacji uprawnień dotyczących 
uzyskiwania od podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną danych, 
o których mowa w art. 180 c i 180 d Prawa telekomunikacyjnego jak również nie 
prowadzono ewidencji upoważnień udzielonych policjantom do realizacji zadań 
wynikających z art. 20 c ustawy o Policji.  

W odpowiedzi na pytanie o przyczyny nie wprowadzenia w Komendzie 
wewnętrznych procedur realizacji uprawnień w zakresie uzyskiwania danych od 
podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną, o których mowa w art. 
180 c i 180 d Prawa telekomunikacyjnego oraz działań realizowanych w zakresie 
zarzadzania bezpieczeństwem tych informacji, Pan insp. Andrzej Sabik – Zastępca 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podał, że realizacja zadań 

wynikających z zapisu art. 20c, ustawy o Policji w jednostkach i komórkach 

organizacyjnych podległych Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu 

Policji, w okresie od stycznia 2011 r. do września 2012 r. odbywała się na podstawie 

ustawy o Policji  (Dz.U.11.287. 1687). Za przepisy dotyczące organizacji działań 

należy uznać zarządzenie nr 1041 Komendanta głównego policji, z dnia 28 września 

2007 r. ( z późni. zmianami.) w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 

działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, regulamin 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2009 r. (z późni. zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Konieczność stworzenia wewnętrznych regulacji dotyczących procedowania 

zapisów treści art. 20c ustawy o Policji w komendzie nie została wyartykułowana 

poprzez dyspozycje ustawodawcy czy też w odnośnym zarządzeniu właściwego 

ministra, jak również dyspozycji czy poleceniu Komendanta Głównego. 

Upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji do treści zawartych w t. z. 

danych telekomunikacyjnych może być cedowane na policjantów realizujących 

zadania zmierzających do zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Celem 

nadrzędnym w tym przypadku jest efekt prewencyjny i wykrywaczy wobec kategorii 

zachowań i czynów określonych jako przestępstwa. Komendant Wojewódzki Policji 

realizuje m. innymi ten cel przy pomocy podległych policjantów umiejscowionych 

w hierarchicznej strukturze organizacyjnej jednostek i komórek organizacyjnych 

Policji wyposażonych w przepisy organizacyjne i procedury do realizacji ustawowych 

obowiązków. Art. 20c ustawy o policji wskazuje źródło i sposób pozyskiwania 

materiałów operacyjnych lub procesowych mogących mieć znaczenie w ściganiu 

przestępstw. Pozyskiwane materiały w trybie art. 20c ustawy o Policji nie są 

klasyfikowane obligatoryjnie jako materiały z klauzulą tajności w rozumieniu ustawy 

o Ochronie Informacji Niejawnych. Nie oznacza to, że nie jest respektowana 

dyspozycja zawarta w Prawie telekomunikacyjnym chroniąca dane określone 

przepisem art. 180c i 180d stanowiące tajemnicę telekomunikacyjną. Przepisy 

kancelaryjne dotyczące obiegu dokumentów jawnych w Komendzie (decyzja nr 

75/2012 PKWP z dnia 20.03.2012 r.) zapewniają kontrolę nad obiegiem uzyskanej 

informacji do chwili oraz w trakcie jej wykorzystania w postępowaniu karnym lub 

protokolarnego zniszczenia. Wykorzystanie w procesie o przestępstwo, istotnej 

informacji uzyskanej w trybie art. 20c ustawy o Policji jest obowiązkiem i prawem 

każdego policjanta prowadzącego tego typu sprawę. Tworzenie procedur 

wewnętrznych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nie powinno mieć na celu 

poszerzenia, zawężenia lub interpretowania ustawowych obowiązków lub uprawnień 

funkcjonariuszy Policji, natomiast nadzór nad właściwą realizacją zadań, zgodną 

z wymogami formalnymi wpisany jest w zakres obowiązków na szczeblu każdego 

kierownika jednostki i komórki organizacyjnej policji, przy pomocy których realizuje 

ustawowe zadania Komendant wojewódzki Policji.  

Decyzja 273/2012 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dnia 

26.09.2012 r.  w sprawie trybu zwracania się do Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji o udzielenie upoważnienia do występowania o udostępnienie 

danych telekomunikacyjnych ma na celu usprawnienie procesu pozyskiwania 

danych telekomunikacyjnych w obszarze jakości uzyskanej informacji i szybkości jej 

pozyskiwania. Istotny wzrost ilości i zaawansowania technicznego usług 

oferowanych przez operatorów i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych wymusza 

konieczność specjalizacji policjantów w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania 

danych telekomunikacyjnych aby przyspieszyć proces pozyskiwania danych 

telekomunikacyjnych i eliminować ewentualne błędy w procedowaniu spraw 

wykrywczych. 

Skupienie uprawnień do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych w obrębie 

specjalizowanej komórki organizacyjnej podkarpackiej Policji może stać się 

ubocznym efektem wdrożonej z dniem 26.09.2012 r. decyzji PKWP nr 273/2012, nie 
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wynikającym z treści art. 20c ustawy o policji a z pragmatycznych potrzeb wyżej 

wymienionych. 

                   (dowód: akta kontroli: strona: 4, 5-6) 

W okresie od stycznia 2011 r. do 26 września 2012 r. Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki Policji, zwany w dalszej treści Komendantem w związku z realizacją 
zadań określonych w art. 20c ustawy o Policji, pisemnie informował podmioty 
prowadzące działalność telekomunikacyjną o funkcjonariuszach, których upoważniał 
do kontaktów roboczych z odpowiednimi służbami operatora, przesyłając im listę 
upoważnionych policjantów. Na liście policjantów z dnia 25 kwietnia 2012 r., 
wysłanej do 13 operatorów telekomunikacyjnych wskazano 14 funkcjonariuszy 
upoważnionych do realizacji ww. zadań, natomiast na liście z dnia 14 września 2011 
r. wymieniono 12 funkcjonariuszy (jeden odszedł, przyjęto 3) byli to policjanci 
Wydziału Techniki Operacyjnej (WTO) pracujący w sekcji ustaleń 
telekomunikacyjnych. 

W okresie od stycznia 2011 r. do 26 września 2012 r. Komendant upoważnił, 
ogółem 29 policjantów w tym 15 funkcjonariuszy WTO, 6 funkcjonariuszy Wydziału 
do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi, 5 funkcjonariuszy Wydziału Wywiadu 
Kryminalnego (WWK) i 3 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych podległych 
Komendzie. Upoważnienia wydano na czas określony 14 funkcjonariuszom 
i bezterminowo 15 funkcjonariuszom WTO pracującym w sekcji ustaleń 
telekomunikacyjnych. 

            (dowód: akta kontroli strona: 7-32, 33, 34-35) 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie, zadania określone przepisem art. 20 c 
ustawy o Policji wykonywano wg zaleceń Komendanta zawartych w piśmie, z dnia 1 
grudnia 2008 r. znak J-6564/08, skierowanym do  Komendantów 
Miejskich/Powiatowych Policji oraz Wydziałów: Kryminalnego, dw. z Przestępstwami 
Gospodarczymi, dw. z Korupcją, Dochodzeniowo Śledczego i Sztabu Policji, 
w którym dla ujednolicenia formy wystąpień o pozyskanie danych 
telekomunikacyjnych wprowadzono wzory (4 druki) zleceń oraz wniosków 
kierowanych do Naczelnika WTO. 

W ww.  piśmie zaznaczono m. innymi, że z uwagi na brak autoryzacji uzyskanych 
danych oraz sposobu ich pozyskania traktuje się je jako dane operacyjne, które nie 
mogą stanowić dowodu w sprawie. Podano również, że pozyskiwanie ww. danych 
w sprawach poszukiwawczych oraz próbach samobójczych, może mieć miejsce 
jedynie w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zdarzenie ma 
związek z popełnieniem przestępstwa. Informacja ta musi być bezwzględnie zawarta 
w treści zlecenia, gdyż jej brak będzie skutkował odmową realizacji. 

               (dowód: akta kontroli strona: 36-51) 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie zdania określone w art. 20c ustawy 
o Policji realizował WTO i WWK. Do zadań WTO w zakresie ustaleń 
telekomunikacyjnych realizowanych przez Sekcje V należało m. innymi: ustalenie 
adresów IP, adresowych abonentów telefonii stacjonarnej, utrzymywanie stałego 
kontaktu z operatorami sieci telekomunikacyjnych w tym zakresie. 
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Do zadań WWK należało m. innymi przeciwdziałanie przestępczości w dziedzinie 
informatyki i telekomunikacji. 

W sekcji V WTO przyjęto praktykę zgodnie, z którą policjant prowadzący sprawę 
sporządza wniosek/zlecenie zawierający podstawę prawną do wystąpienia 
o uzyskanie danych, wstępną kwalifikację prawną oraz zakres niezbędnych 
informacji (danych telekomunikacyjnych) do prowadzonych czynności. 
Wniosek/zlecenie zatwierdzał przełożony służbowy policjanta prowadzącego 
sprawę. Następnie drogą  telefaksową (sieć MSW) wniosek/zlecenie wysyłano do 
WTO gdzie był realizowany. W przypadkach działań nie cierpiących zwłoki 
zapytanie do WTO następowało drogą telefoniczną lub e-mail  (poczta na serwerze 
KWP). Każde tego typu zapytanie musiało być niezwłocznie potwierdzane pisemnie, 
faksem lub pocztą na druku wniosku podpisanym przez przełożonego służbowego 
policjanta prowadzącego sprawę. 

Wzory stosownych wniosków uwzględniające rodzaj pozyskiwanych danych, 
specyfikę poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych oraz zakres danych 
telekomunikacyjnych, zostały opracowane w Komendzie i wprowadzone do użytku 
w podkarpackich jednostkach Policji decyzją Komendanta . 
Wniosek/zlecenie o pozyskanie danych telekomunikacyjnych skierowany do WTO 
był weryfikowany pod względem formalnym przez Naczelnika, który wydawał 
dyspozycje do realizacji w sekcji ustaleń teleinformatycznych (zespół 
funkcjonariuszy posiadających upoważnienia Komendanta do pozyskiwania danych 
telekomunikacyjnych). Wniosek/zlecenie rejestrowano ww. sekcji nadając nr liczby 
dziennika z rejestru  spraw ustaleń telekomunikacyjnych. 
Funkcjonariusze pracujący w sekcji ustaleń telekomunikacyjnych pozyskiwali dane 
zgodnie z zakresem czynności i przyznanych upoważnień. W przypadku potrzeby 
uzyskania danych od podmiotu, do którego policjanci realizujący zadanie nie 
posiadali stosownego upoważnienia, sporządzano wystąpienie o udostępnienie 
danych telekomunikacyjnych, które za pośrednictwem naczelnika komórki 
realizującej (WTO) podpisywał Komendant. Wystąpienie do operatora przesłano 
drogą telefaksową, elektroniczną – potwierdzane drogą pocztową lub tylko drogą 
pocztową. Odpowiedź operatora była kierowana  do Komendanta lub bezpośrednio 
do wydziału realizującego, zgodnie z dyspozycją zawartą w wystąpieniu do 
operatora. 
Wniosek o ustalenie lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego 
(urządzenie mobilne), każdorazowo był przedkładany przez naczelnika WTO 
Komendantowi do zatwierdzenia. Wymóg każdorazowej zgody Komendanta na 
realizację ustalenia lokalizacji urządzenia końcowego (zwykle lokalizacji 
użytkownika) przyjęto przez analogię do rozwiązania zastosowanego w realizacji 
przepisu art. 15 ust. 1 p. 5a ustawy o Policji. 
Uzyskane dane telekomunikacyjne zapisywano w dokumencie papierowym lub 
przenoszono na nośnik danych elektronicznych i rejestrowano, a następnie po 
weryfikacji dokumentacji zgromadzonej w tym zakresie i potwierdzeniu przez 
naczelnika WTO wysyłano pocztą specjalną do komórki /jednostki zlecającej 
zadanie. 
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Dane telekomunikacyjne uzyskane od operatorów, po przekazaniu zleceniodawcy 
były trwale usuwane z przestrzeni dyskowej pamięci komputera wykorzystywanego 
do ich pozyskania bez dokumentowania tego faktu. Do niszczenia/usuwania plików 
z danymi telekomunikacyjnymi wykorzystywano program ERASER. 
Nie dokumentowanie faktu niszczenia danych telekomunikacyjnych wykorzystanych 
lub uznanych za nieprzydatne było zgodne ze stanowiskiem Radcy Wydziału 
Techniki Operacyjnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej przekazanym w piśmie, 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. znak Ato – 2216/12 powołującym się na opinię Biura 
Prawnego Komendy Głównej Policji I.dz. nr PP-1139/1088/12/EG, z dnia 2 sierpnia 
2012 r. W opinii tej wskazano, że kasowanie plików z danymi od operatorów-bez ich 
analizy przez komórki Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, 
Komendę Stołeczną Policji działających jako upoważnione podmioty do 
pozyskiwania danych w celu przekazania wnioskodawcy- nie narusza art. 20 c ust. 7 
ustawy o Policji. 
W Sekcji V przestrzegano zasadę nie kopiowania danych telekomunikacyjnych na 
nośnikach przenośnych wielokrotnego użytku (pendrive, zewnętrzne przenośne 
dyski pamięci) z uwagi na trudności w sprawowaniu bieżącego nadzoru nad 
realizacją tych czynności. 
Odpowiedz wnioskodawcy/zleceniodawcy zawierała pouczenie następującej treści: 
„Informacje zawarte w dokumencie zostały uzyskane  w sposób operacyjny na podstawie 

art. 20c Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz.179 

z późni. zm.) i objęte są tajemnicą telekomunikacyjną zgodnie z art.159 ust. 1 

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, 

poz.1800 z  późni. zm.). Otrzymane dane nie mogą zostać użyte do celów 

procesowych. 
Przekazane dane po zapoznaniu się należy niezwłocznie i trwale usunąć z dysków 

komputera oraz programów służących do przesyłania poczty elektronicznej (art. 20c 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz.179 z późni. zm.)” 

Policjanci pracujący na ww. stanowiskach posiadali dedykowane karty dostępowo-
szyfrujące do określonego operatora, identyfikujące nadawcę i odbiorcę informacji o 
nr wymienionych w załączniku nr 1 do protokołu oględzin z dnia 18 października 
2012 r.. Karty kryptograficzne używane na niżej wymienionych stanowiskach 
umożliwiały dostęp do operatorów odpowiednio: stanowisko 01 -  9 operatorów, 
stanowisko 02 - 9 operatorów, stanowisko 03 - 7 operatorów, stanowisko 04 - 7 
operatorów, stanowisko nr 05 (laptop) nie miało dostępu, stanowisko  06 – 9 
operatorów, stanowisko 07 – 7 operatorów, stanowisko 08 – 7 operatorów, 
stanowisko 09 – 9 operatorów, stanowisko 10 – 9 operatorów, stanowisko 11 – 7 
operatorów. 
Jeden operator umożliwił dostęp do swoich danych telekomunikacyjnych, wszystkim 
uprawnionym funkcjonariuszom sekcji V WTO, przy użyciu jednej karty wydanej 
imiennie policjantowi w dniu 17 marca 2010 r. 
W okresie objętym kontrolą do WTO złożono, ogółem 14 192 wnioski/zlecenia 
o ustalenie danych telekomunikacyjnych z tego:  w 2011 r. 8002 i 6190 w I połowie 
2012 r. W ogólnej liczbie wniosków/zleceń około 20% złożyło BSW i CBŚ.  
 

(dowód: akta kontroli strona: 52-76, 76a-76h,77-79) 
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Zapytania o dane telekomunikacyjne wykonywane przez WWK realizowano na 
stanowisku komputerowym służącym wyłącznie do kontaktów z operatorami 
telekomunikacyjnymi. Zapytanie wynikało z potrzeby i na użytek analizy kryminalnej 
sporządzanej w konkretnej sprawie. Analizy kryminalne sporządzano na zlecenie 
wydziałów i innych jednostek podległych Komendzie oraz sądów i prokuratury.  

W okresie objętym kontrolą WWK wykonał ogółem 267 analiz kryminalnych w tym:  
w 2011 r. 165 w I połowie 2012 r. 102. Wśród sporządzonych analiz 20% stanowiły 
analizy wymagające uzyskania danych telekomunikacyjnych.  
Zleceniodawca we wniosku o sporządzenie analizy mógł zlecić na jej potrzeby, 
ustalenie danych osobowych abonentów bądź też pozyskanie wykazu połączeń 
telefonicznych od operatorów. Dane osobowe abonentów lub wykazy połączeń 
telefonicznych pozyskiwane na potrzeby konkretnej analizy uzyskiwano również po 
telefonicznej konsultacji analityka kryminalnego ze zleceniodawcą. Powyższe dane 
pozyskiwano również na wniosek analityka w sytuacji kiedy zachodziła konieczność 
potwierdzenia bądź eliminacji przyjętej hipotezy. Po otrzymaniu zlecenia 
o pozyskanie danych telekomunikacyjnych funkcjonariusz WWK (2) uprawniony do 
kontaktu z operatorami telekomunikacyjnymi i posiadający kartę dostępu, 
występował do Naczelnika WWK o akceptację złożonego zlecenia. Po uzyskaniu 
akceptacji, uprawniony funkcjonariusz przesyłał zapytanie do operatora 
telekomunikacyjnego. Dane telekomunikacyjne uzyskane od operatora były 
wykorzystywane w raporcie końcowym z analizy kryminalnej. Po sporządzeniu 
raportu i wykorzystaniu danych jak również uznaniu danych za nieprzydatne 
kasowano je bez możliwości ponownego odzyskania.. Fakt usunięcia/kasowania 
danych wykorzystanych i  nie przydatnych nie był odnotowywany.  

Przepis art. 20 c ust. 7 ustawy o Policji określa: „ Materiały uzyskane w wyniku 

czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie zawierają informacji mających znaczenie 

dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu 

zniszczeniu”. 

Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego – mł. Insp. Jacek Lisak wyjaśniając 
zasady postępowania z danymi telekomunikacyjnymi wykorzystanymi do 
sporządzenia analizy kryminalnej oraz sposobami ich usuwania/kasowania jak 
również niedokumentowania faktu ich niszczenia podał, że „Pliki z ustaleniami 

pozostające na urządzeniach służących do pozyskania danych 

telekomunikacyjnych, powinny być trwale usunięte z dysków komputerowych, bez 

wykonania żadnej dokumentacji usuwania (niszczenia). Powyższe jest zgodne 

z opinią Biura Prawnego KG (I.dz.PP-1139/1088/12/EG), które wskazało, że 

kasowanie plików z danymi od operatorów przez komórki KGP, KWP (KSP) 

działające tylko jako uprawnione podmioty do pozyskiwania danych nie narusza 

zapisów art. 20 c ust. 7 ustawy o Policji”. 

W przypadku braku ścieżki dostępu do operatora : Netia S.A., T-mobile, Polkomtel 
S.A., Telekomunikacja S.A., PTK Centertel, P- 4 Sp. z o. o, zapytanie o dane 
telekomunikacyjne WWK zlecał WTO. 
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WWK nie wykonywał zapytań na zlecenie wydziałów i innych jednostek podległych 
Komendzie. 

               (dowód: akta kontroli strona: 80-92) 

Decyzją z dnia 26 września 2012 r. Nr 273/2012 Podkarpacki Komendant 
Wojewódzkiego Policji, ustalił zasady udzielenia policjantom upoważnienia do 
występowania w Jego imieniu udostępnienia danych telekomunikacyjnych. 

W ww. decyzji określono tryb zwracania się do Komendanta o udzielanie/cofnięcie 
policjantom upoważnienia do: 

a) występowania z pisemnym wnioskiem w imieniu Komendanta 
o udostępnienie danych telekomunikacyjnych; 

b) ustnego żądania udostępnienia danych telekomunikacyjnych; 

c) występowania o udostępnienie danych telekomunikacyjnych za 
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. 

Upoważnienia udzielano na druku wg załączonego wzoru (zał. Nr 2): 

1) imiennie policjantowi służby kryminalnej lub śledczej, których zakres 
czynności służbowych wykonywanych w celu zapobiegania lub wykrywania 
przestępstw wiąże się z koniecznością uzyskania dostępu do danych 
telekomunikacyjnych; 

2) na uzasadniony wniosek (sporządzony na druku załączonym do decyzji zał. 
Nr 1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji, 
Komendanta Miejskiego lub Powiatowego Policji województwa 
podkarpackiego, policjantowi któremu ma zostać udzielone upoważnienie, 
skierowany do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji za 
pośrednictwem Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej KWP 
w Rzeszowie. 

Druk wniosku o udzielenie/cofnięcie upoważnienia (zał. Nr 1) ujmował następujące 
dane/informacje: nazwę jednostki policji lub komórki organizacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej, datę, adresata PKWP, rodzaj wniosku udzielenie/cofnięcie 
upoważnienia, stanowisko, stopień, imię i nazwisko policjanta, nr tel. sł. adres e-
mail, wskazanie zakresu upoważnienia (pisemnego występowania w imieniu 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do: …, ustnego żądania od: …, 
występowania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej do: …, podmiotów 
wykonujących działalność telekomunikacyjną, w trybie art. 20c ust. 1 pkt …, ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r., o policji (dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 277, z późni. zm.) 
o udostępnienie danych telekomunikacyjnych), termin ważności na czas określony 
lub bez terminowo, uzasadnienie, czytelny podpis z pieczątką wnioskodawcy. 

Druk upoważnienia (zał. Nr 2) ujmował następujące dane/informacje: upoważnienie 
Nr.., podstawę prawną art. 20c ust. 2 pkt. … ustawy o Policji, wskazanie osoby 
upoważnionej: stopień, imię i nazwisko policjanta z numerem kadrowym, nr tel. służ. 
i adresu poczty e-mail, zakres upoważnienia wskazany jak we wniosku 
o upoważnienie, termin ważności upoważnienia: czas określony lub bezterminowo, 
wskazane miejsca na okrągłą pieczątkę PKWP i jego podpis. 
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Druk rejestru upoważnień udzielonych i cofniętych, o których mowa w art. 20c ust. 2 
pkt 1-3 ustawy o policji ujmował następujące dane: Lp, stanowisko, stopień, imię 
i nazwisko, identyfikator kadrowy policjanta, nazwę komórki organizacyjnej, zakres 
upoważnienia, termin ważności upoważnienia, datę udzielenia, cofnięcia, zwrotu 
upoważnienia, uwagi. 

W decyzji Nr 273/2012 określono również tryb postępowania i przypadki, w których 
następuje cofnięcie upoważnienia, były to: 

1) zwolnienie ze służby, 

2) zawieszenie w czynnościach służbowych, 

3) przeniesienie do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji 
lub komórce organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej lub 
Powiatowej, 

4) zmiana zakresu zadań służbowych, powodującej zaprzestanie 
wykonywania czynności służbowych wykonywanych w celu zapobiegania 
lub wykrywania przestępstw wiąże się z koniecznością uzyskania dostępu 
do danych telekomunikacyjnych, 

5) wykorzystanie upoważnienia w celu innym niż wymieniony powyżej. 

W ww. decyzji zapisano również, że Naczelnik WTO Komendy, prowadzi rejestr 
udzielonych upoważnień, wg wzoru określonego w zał. Nr 3 do ww. decyzji oraz 
określa zasady dostępu do rejestru. Ponad to zapisano, że upoważnienie udzielone 
policjantom, pełniącym służbę w Komendzie lub innych jednostkach organizacyjnych 
policji województwa podkarpackiego do ustnego żądania od podmiotów 
wykonujących działalność telekomunikacyjną ujawnienia i udostępnienia danych 
telekomunikacyjnych – cofa się po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. 
decyzji. 

               (dowód: akta kontroli strona: 93-98) 

W wyniku oględzin pomieszczeń Wydziału Techniki Operacyjnej - pomieszczeń 
sekcji V – ustaleń telekomunikacyjnych ustalono, że sekcja V zajmuje 3 
pomieszczenia na trzecim piętrze (ostatnim) budynku Komendy ( nr 351, 353, 354). 
Pomieszczenia sekcji oraz wszystkie stanowiska pracy funkcjonariuszy usytuowano 
w I strefie bezpieczeństwa z elektronicznym systemem kontroli dostępu. 
Funkcjonariusze sekcji V pełnią całodobowe dyżury, pomieszczenia sekcji objęto 
kontrolą dostępu poprzez rejestrowanie faktu pobrania i zdania kluczy przez 
wskazanego policjanta (wg wykazu). Policjanci sekcji V posługiwali się kartami 
kryptograficznymi przypisanymi do danej jednostki komputerowej, służącymi do 
komunikacji elektronicznej z operatorami telekomunikacyjnymi t.z. kanały wymiany. 
Karty kryptograficzne po zakończeniu pracy przechowywano w szafie pancernej 
w pomieszczeniu sekcji V. Dostęp do routera łącza transmisji danych znajdującego 
się w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni w II strefie bezpieczeństwa, 
ograniczono loginem i stałym hasłem. Obsługę routera zapewnia administrator 
bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydziału Techniki Operacyjnej. System 
operacyjny każdej jednostki komputerowej sekcji V zabezpieczono indywidualnym 
hasłem dostępu ustalonym przez funkcjonariusza pracującego na tej jednostce i 
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znanym kierownikowi sekcji. Wszystkie hasła dostępu zdeponowano w szafie 
pancernej w zalakowanej kopercie. Urządzenia sekcji V zostały zabezpieczone 
przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub 
zakłóceniami oraz innymi zdarzeniami losowymi przez ogólny system zasilania 
bezprzerwowego wszystkich urządzeń teleinformatycznych Komendy oraz 
indywidualnie – zasilacz bezprzerwowy UPS 10 szt. ( 7 sprawnych, 3 uszkodzone).  

               (dowód: akta kontroli strona: 73-76) 

W wyniku oględzin pomieszczeń Wydziału Wywiadu Kryminalnego (WWK) w tym 
pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko komputerowe do kontaktu 
z operatorami telekomunikacyjnymi ustalono, że pomieszczenia WWK znajdują się 
w parterowym budynku, obok gł. budynku Komendy. Teren na którym znajdują się 
budynki Komendy jest ogrodzony i strzeżony całodobowo. Wejście do budynku 
zamykane jest drzwiami metalowymi wyposażonymi w dwa zamki. Pomieszczenie, 
w którym znajduje się stanowisko pracy do kontaktów z operatorami 
telekomunikacyjnymi usytuowano w strefie bezpieczeństwa z elektronicznym 
systemem kontroli dostępu. Okno pomieszczenia zabezpieczono kratą, a drzwi obito 
blachą i zamykano na dwa zamki, a po zakończeniu pracy każdego dnia 
plombowano. Policjanci (2) obsługujący ww. stanowisko pracują w systemie 
jednozmianowym w godz. od 7 – 15. Posługiwali się indywidualnymi kartami 
kryptograficznymi umożliwiającymi dostęp do 6 operatorów: (Netia S.A., T-mobile, 
Polkomtel S.A., Telekomunikacja S.A., PTK Centertel, P- 4 Sp. z o. o.). Karty po 
zakończeniu dnia pracy składano w szafie pancernej. Dostęp do system operatora 
przy użyciu karty był zabezpieczony hasłem ustalonym przez operatora, znanym 2 
policjantom. Hasła dostępu były przypisane do każdej karty i były zdeponowane u 
dystrybutora, w Wydziale Systemów Techniki Operacyjnej Biura Kryminalnego KG 
Policji. 
Urządzenia stanowiska pozyskiwania danych telekomunikacyjnych zostały 
zabezpieczone przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania, innymi 
awariami lub zakłóceniami oraz innymi zdarzeniami losowymi przez ogólny system 
zasilania bezprzerwowego wszystkich urządzeń teleinformatycznych Komendy oraz 
przez indywidualny zasilacz bezprzerwowy UPS . 
               (dowód: akta kontroli strona: 89-90) 

W okresie objętym kontrolą wydziały Komendy, które zlecały wykonanie zapytania o 
dane telekomunikacyjne posiadały decyzje Komendanta w sprawie powołania 
komisji do zniszczenia danych identyfikacyjnych abonenta sieci telekomunikacyjnej 
lub zakończenia sieci oraz danych dotyczących uzyskania lub próby uzyskania 
połączenia między określonymi zakończeniami sieci nie zawierającymi informacji 
mających znaczenie dla postępowania karnego. 

Były to decyzje: w Wydziale Kryminalnym Nr 120/2009, z dnia 5 maj 2009 r., Nr 
1/2010, z dnia 4 stycznia 2010 r., Nr 206/2012, z dnia 5 lipca 2012 r., w Wydziale 
dw. z Przestępczością Gospodarczą Nr 255/2008 z dnia 4 września 2008 r., Nr 
26/2012, z dnia 8 luty 2012 r., w Wydziale dw. z Korupcją Nr 44/2008, z dnia 14 luty 
2008 r., Nr 296/2009, z dnia 13 listopad 2009 r.  
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Załącznikiem do ww. decyzji był wzór druku protokołu zniszczenia danych … W 
każdej ww. decyzji zapisano m. innymi, że zadaniem komisji będzie fizyczne 
zniszczenie danych identyfikacyjnych abonenta sieci telekomunikacyjnej lub 
zakończenia sieci oraz danych dotyczących uzyskania lub próby uzyskania 
połączenia miedzy określonymi zakończeniami sieci nie zawierającymi informacji 
mających znaczenie dla postępowania karnego, pozyskiwanych od operatorów 
sieci, gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych w teczkach operacyjnych 
prowadzonych przez dany wydział spraw.  

Zapisano również, że: 

− zniszczenie dokumentów, winno nastąpić niezwłocznie – po uznaniu, że 
zgromadzony materiał jest zbędny i nie zawiera informacji mających 
znaczenie dla postępowania karnego, 

− komisja przy wykonywaniu czynności ma obowiązek przestrzegać zasad 
zawartych  w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U nr 196, poz. 1631 z późniejszymi zmianami) w ustawie 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DZ. U nr 30 poz. 179 z późniejszymi 
zmianami). 

Ponad to zapisano, że z ww. czynności Komisja sporządzi każdorazowo protokół, 
i za pośrednictwem Naczelnika Wydziału przedkłada do zatwierdzenia 
Komendantowi lub jego zastępcy sprawującego nadzór nad danym wydziałem.  

                 (dowód: akta kontroli strona: 99-115) 
W okresie objętym kontrolą wnioski/zlecenia o uzyskanie danych 
telekomunikacyjnych kierowane do WTO i realizowane przez sekcję ustaleń 
telekomunikacyjnych, po zadekretowaniu przez naczelnika WTO rejestrowano 
w opisanych i oznaczonych dziennikach (12 z 2011r., 4 z 2012r. I półrocze) 
korespondencji sekcji, zawierających określoną liczbę ponumerowanych, 
przesznurowanych i oplombowanych kart, w których zapisano: Lp, nazwę jednostki 
organizacyjnej Policji (wnioskodawca/zleceniodawca), datę wpływu 
wniosku/zlecenia, nr znak pisma, określenie zakresu zapytania, termin wykonania 
zapytania, podpis osoby której przydzielono wykonanie zapytania (wg dekretacji 
naczelnika WTO na wniosku/zleceniu), uwagi o załatwieniu wniosku/zlecenia (nr 
pisma przewodniego przekazującego wnioskodawcy/zleceniodawcy dane uzyskane 
od operatora). 
Dane telekomunikacyjne kopiowane na nośnikach elektronicznych i przekazywane 
wnioskodawcy/zleceniodawcy rejestrowano w dziennikach ewidencji nośników 
informacji, opisanych,  przesznurowanych i ponumerowanych oraz opieczętowanych 
kartach. W dzienniku wpisywano: nr. kolejny, rodzaj nośnika, datę wydania, imię i 
nazwisko wykonującego zadanie, podpis wykonawcy, datę zwrotu, podpis 
przyjmującego, klauzulę nośnika, adnotacje o zniszczeniu. 
Dokumentacja sekcji V z 2011 r. i z I połowy 2012 r. zawierająca: dzienniki 
korespondencji, dzienniki ewidencji nośników informacji, teczki ustaleń 
telekomunikacyjnych, teczki ustaleń internetowych, teczki nawigacje, teczki 
współpraca z sądem i prokuraturą były zarchiwizowane.  
                (dowód: akta kontroli strona: 78) 
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W wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej przez sekcję V - ustaleń 
telekomunikacyjnych WTO w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i  od 1 
stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. obejmującej:  dzienniki korespondencji, 
dzienniki ewidencji nośników informacji, korespondencję „Współpraca z Sądem, 
prokuraturą”, korespondencję „Współpraca z instytucjami telekomunikacyjnymi”, 
teczki „ustalenie telekomunikacyjne”, teczki „Nawigacje”, teczki „Ustalenia 
internetowe” stwierdzono, że w latach 2011-2012 I półrocze zarejestrowano, ogółem 
14 192 wnioski/zlecenia o uzyskanie danych telekomunikacyjnych z tego: 8002 
w 2011 r. i 6192 w I połowie 2012 r.  
Z ogólnej liczby wniosków/zleceń około 20% stanowiły wnioski/zlecenia złożone 
przez Biuro Spraw Wewnętrznych i Centralne Biuro Śledcze. 
Na podstawie ww. wniosków/zleceń w 2011 r. do podmiotów prowadzących 
działalność telekomunikacyjną, złożono ogółem 54 248 zapytań o dane 
telekomunikacyjne, z tego: 

• 699 dotyczyło lokalizacji tel. komórkowego, 

• 32 469 dotyczyło wykazu połączeń (IMEI, bilingi), 

• 17 905 dotyczyło ustalenia abonenta, 
•  2 127 dotyczyło bilingów z BTS, 

• 689 dotyczyło ustalenia użytkowników zakończenia sieci (abonenci IP), 

• 359 ustalenia adresu email, komputery, blogi, 

W I połowie 2012 r. ogółem złożono 24 209 zapytań, z tego: 

• 526 dotyczyło ustalenia lokalizacji tel. komórkowego, 

• 14 731 dotyczyło wykazu połączeń (IMEI, bilingi), 

• 8317 dotyczyło ustalenia abonenta, 
• 336 dotyczyło bilingów z BTS, 

• ustalenia użytkownika zakończenia sieci (abonenci IP), 

• 123 dotyczyło ustalenia adresu email, komunikatory, blogi. 

W okresie objętym kontrolą nie występowano do operatorów o uzyskanie danych 
adresów www. 

   (dowód: akta kontroli strona: notatka 77-78) 
 

Analiza próby kontrolnej 38 zapytań o dane telekomunikacyjne wykazała, że 34 
zapytania realizował Wydział Techniki Operacyjnej (w tym 2 zapytania do spraw 
własnych) oraz na zlecenie Wydziału Kryminalnego (WK) - 14, Wydziału Wywiadu 
Kryminalnego (WWK) - 2, Wydziału do Wali z Przestępstwami Gospodarczymi 
(WPG) - 9, Wydziału do Walki z Korupcją (WdoWzK) - 5, Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczy (WDŚ) – 2.  
Próba obejmowała również 5 zapytań realizowanych przez Wydział Wywiadu 
Kryminalnego, 1 zapytanie realizowane przez Wydział do Walki z Przestępstwami 
Gospodarczymi. 
Zapytania o dane telekomunikacyjne realizowali policjanci upoważnieni przez 
Komendanta do kontaktów z odpowiednimi służbami operatora, dysponujący 
kartami kryptograficznymi dostępu do określonego operatora. Uzyskanie danych 
telekomunikacyjnych następowało bezzwłocznie, tego samego dnia w 5 
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przypadkach, po 1 dniu w 7 przypadkach, po 2 dniach w 1 przypadku, po 3 dniach 
w 2 przypadkach, po 4 dniach w 5 przypadkach, po 6, 8, 9 dniach w pojedynczych 
przypadkach, po 7 dniach w dwóch przypadkach oraz po 14 i 18 dniach w dwóch 
przypadkach.  
Pozyskanie danych telekomunikacyjnych we wszystkich analizowanych 
przypadkach następowało na żądanie właściwej jednostki organizacyjnej Komendy 
i w terminie założonym na ich pozyskanie. 

                       (dowód: akta kontroli strona: 116, 78) 
 
W wyniku analizy zapytań o dane telekomunikacyjne realizowanych na wniosek/ 
zlecenie WK oznaczonych J-V-4504/16.08.2011r.; J-V-6846/30.11.2011r., J-V-
7603/16.12.2011r.; J-V-2233/07.06.2011r.; J-V-1682/24.02.2012r., J-V-2936/ 
20.05.2011r.; J-V-1948/05.03.2012r.; J-V-2033/07.03.2012r.; J-V-2233/ 
12.04.2011r.; J-V-4486/1/19.09.2011r.; J-V-6333/03.11.2011r.; J-V-6662/ 

17.11.2011r.; J-V-2191/19.03.2012r.; J-V-32/12/03.01.2012r.; ustalono, że w 8 
sprawach uzyskane dane uznano za nieprzydatne i zniszczono sporządzając 
protokół zniszczenia, w 3 sprawach postępowanie jest prowadzone, 1 sprawa 
została zakończona a dokumentacja (teczka operacyjna) złożona do archiwum. 
W wyniku analizy zapytań realizowanych na wniosek/zlecenie WdWzK 
oznaczonych: J-V-4362/04.06.2012r.; J-V-3990/15.07.2011r.; J-V-7050/ 

28.11.2011r.; J-V- 5154/13.09.2011r.; J-V-7030/29.11.2011r.; ustalono, że w 2 
przypadkach zapytanie dotyczyło dwóch różnych spraw prowadzonych przez 
Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie, 1 zapytanie dotyczyło sprawy prowadzonej 
przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, 1 zapytanie dotyczyło postępowania 
przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie 
(umorzone wobec braku znamion przestępstwa), w 1 przypadku pozyskane dane 
uznano za nieprzydatne i zniszczono protokolarnie w dniu 31.05.2012 r. 
W wyniku analizy zapytań realizowanych na wniosek/zlecenie WWK oznaczonych: 
WWK-306-11 / 15.02.2011r., WWK-2599-11 / 14.12.2011r.;  WWK-450c-12 / 14.03.2012r.; 
WWK-582/11/29.01.2011r.; J-V-5013 / 12.09.2011r.; J-V-5296 / 22.09.2011r.; WWK-775/11 
/ 29.03.2011r. ustalono, że w 4 przypadkach zapytania realizowano do spraw 
prowadzonych dla jednostek terenowych Komendy, w 1 przypadku na potrzeby analizy 
zleconej przez WDŚ, w 1 przypadku dane uznano za nieprzydatne i w dniu 12.03.2012 r. 
protokolarnie zniszczono. 

W wyniku analizy zapytania realizowanego na wniosek/zlecenie WDŚ oznaczonego 
J-V-6101/21.10.2011r.;24.10.2011r. ustalono, że dane wykorzystano 
w postępowaniu przygotowawczym, a następnie z uwagi na zmianę trybu ścigania 
(cofnięcia wniosku przez pokrzywdzonego) protokolarnie zniszczono. 
W wyniku analizy zapytań oznaczonych: J-V-5602/02.10.2011r.; J-V-5604/ 
04.10.2011r. ustalono, że czynności wykonywane w ww. przypadkach były 
realizowane w ramach prowadzonych spraw operacyjno – rozpoznawczych, 
a uzyskane dane zostały usunięte. Protokoły usunięcia danych zamieszczono 
w teczkach operacyjnych oznaczonych RTOB-154/2011; RTOB-156/2011. 
W wyniku analizy zapytań realizowanych na wniosek/zlecenie WPG oznaczonych: J-V-
1314 / 16.02.2012r.; J-V-4711 / 17.06.2012r.; J-V-2609 / 04.05.2011r.; J-V-829/ 
07.02.2012r.; J-V-770 / ; 24.01.2012r.; J-V-2745 / 11.05.2011r.; J-V-5572 / 05.10.2011r.; J-
V-5801 / 11.10.2011r.; J-V-1312/1313/12 / 16.02.2012r.; PG 1161/2011 z dnia 03.11.2011r. 
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ustalono, że dane w 6 ww. sprawach wykorzystano w ramach operacyjnego rozpoznania, 
w 2 przypadkach wykorzystano w ramach prowadzonych spraw, w 2 przypadkach dane 
uzyskane w ramach operacyjnego rozpoznania protokólarnie zniszczono, w dniu 
27.09.2012 r. 
Analizą objęto również zapytanie wskazane przez operatora jako nieuprawnione,  które 
było odpowiedzią na pismo, z dnia 15.06.2012 r. znak O-VI- 461/2012 Wydziału 
Kryminalnego o dane telekomunikacyjne skierowane do Telekomunikacji Polskiej S.A., 
a dotyczące bilingów rozmów przychodzących i wychodzących ze wskazanych nr tel. za 
okres od 19 października do 19 listopada 1995r. 
W odpowiedzi na ww. pismo Telekomunikacja Polska S.A poinformowała, że zgodnie 
z ustawą Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz. 
U. Nr 171 z 2004r., poz. 1800, art. 180a ust 1 pkt 1 TP S.A. nie dysponuje wnioskowanymi 
danymi bilingowymi. 

(dowód: akta kontroli strona: 117-120c; 121-127)  
 
W wyniku porównania wykazu zapytań o dane telekomunikacyjne przekazane przez 
Telekomunikację Polską S.A., zrealizowanych w okresie od 22 listopada do 22 
grudnia 2011 r. z listą funkcjonariuszy posiadających ww. okresie upoważnienie 
Komendanta do występowania o udostępnienie ww. danych ustalono, że 
funkcjonariusz wskazany przez operatora nie mając stosownego upoważnienia 15 
krotnie występował do niego o dane telekomunikacyjne i je uzyskał. Występowanie 
do operatora o dane telekomunikacyjne bez upoważnienia Komendanta 
i uzyskiwanie ich narusza przepisy art. 20 c ust. 2 ustawy o Policji.  

              (dowód: akta kontroli strona:34-35,128-129) 
 
Wyjaśniając przyczyny i okoliczności występowania funkcjonariusza WTO, 
wskazanego przez operatora TP SA. o dane telekomunikacyjne bez upoważnienia 
Komendanta, Naczelnik WTO – Pan Marian Gomułka podał m. innymi, że 
„Zapytania i otrzymane odpowiedzi dotyczące danych telekomunikacyjnych zostały 

zrealizowane za pośrednictwem dedykowanej karty dostępowej szyfrującej i 

jednoznacznie identyfikującej nadawcę i odbiorcę informacji za pomocą loginu i 

hasła do skrzynki e-mail, certyfikatu powiązanego ze skrzynką e -mail i kartą (z 

dedykowanym PIN) na określone stanowisko dostępowe”. 
„Wykonującym zapytanie o uzyskanie danych telekomunikacyjnych we wskazanych 

przypadkach był policjant dysponujący kartą dostępową do kanału wymiany 

informacji z komórką bezpieczeństwa TP (CBS015, CBS226). 

Funkcjonariusz wskazany przez operatora wpisał swoje nazwisko do treści e-mila 

w celu statystyczno-kontrolnym służącym do rozliczenia zleconych czynności. 

Sporządzenie treści e-mila było w przypadku wskazanego funkcjonariusza 

czynnością biurową, służącą jednocześnie przygotowaniu do wdrożenia do służby 

w Sekcji V, pod nadzorem dysponenta karty dostępowej. Podstawowym 

wyróżnikiem do identyfikacji osoby uprawnionej do wykonywania zapytań za 

pośrednictwem karty dostępowej jest upoważnienie do jej wykorzystywania w trybie 

art. 20 c ustawy o Policji. W innej sytuacji, czyli uznania, że z zapytaniem wystąpił 

podmiot/osoba nieuprawniona, odpowiedz nie powinna być udzielona. 
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Podał również, że przyporządkowanie karty dostępowej do uzyskiwania danych 

telekomunikacyjnych do konkretnego policjanta nie oznacza, że jest on wyłącznym 

dysponentem informacji uzyskanych za jej pośrednictwem.   

Pan Marian Gomułka – Naczelnik WTO w złożonym wyjaśnieniu wskazał również 
funkcjonariuszy, którzy w dniach realizacji zapytań  wskazanych przez TP S.A pełnili 
służbę i występowali o dane telekomunikacyjne oraz nr kart dostępowych, którymi 
się posłużyli. 
               (dowód: akta kontroli strona: 130-131) 
 
W wyniku analizy dzienników korespondencji oraz wniosków/zleceń o realizację 
zapytania o dane telekomunikacyjne oznaczonych J-V-6780; 6906; 6992; 7001; 
7001/1; 7030; 7036; 7063; 6614/ z dnia 15.11.2011; 6614/ z dnia 16.11.2011; 7369; 
7670; 7695; 7800; 7850 ustalono że, realizację zapytań powierzono 
funkcjonariuszom: Andrzejowi P., Piotrowi S., Grzegorzowi B., którzy w tych dniach 
pełniąc służbę potwierdzili przyjęcie zadania. Oni również sporządzili dokumentację 
w zakresie zrealizowanego zapytania.  
Fakt pełnienia służby przez ww. policjantów dokumentują listy obecności z listopada 
i grudnia 2011 r. oraz karty ewidencji czasu pracy. 
  
            (dowód: akta kontroli strona: 78-79, 132-144) 

W ramach bieżącego nadzoru Naczelnik WTO i jego zastępcy systematycznie 
sprawdzali realizację zadań przez funkcjonariuszy Sekcji V co odnotowywano 
w książce pełnienia służby. 

Każde zlecenie wykonania zapytania w trybie art. 20 ce ustawy o Policji było 
pisemnie dekretowane (po wstępnej analizie) przez naczelnika wydziału lub jego 
zastępcę i kierowane do realizacji. Za prawidłowy obieg dokumentów 
i przygotowanie dokumentacji w tym zakresie odpowiedziany jest kierownik Sekcji V. 
Uzyskane dane telekomunikacyjne były przesyłane do komórki lub jednostki 
zlecającej za pismem przewodnim podpisanym przez naczelnika wydziału lub jego 
zastępcę. 
W odpowiedzi na pismo Komendanta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie 
wskazania propozycji tematów kontroli do sporządzania rocznego Planu Kontroli, 
w piśmie z dnia 15 października 2012 r. znak J-2049/12. Naczelnik WTO wskazał 
obszar zagrożony ryzykiem powstania nieprawidłowości w zakresie pozyskanych 
danych telekomunikacyjnych mających znaczenie dla postępowania karnego 
i przekazywanych właściwemu miejscowo i rzeczowo prokuratorowi oraz 
zniszczenia danych nieprzydatnych. 
W ww. piśmie napisano również, że „Naczelnik WTO nie posiada żadnej delegacji 
do sprawowania nadzoru nad przekazanymi danymi telekomunikacyjnymi 
i wypełnienia przez policjantów zapisów art. 20 c ust. 6 i 7 ustawy o Policji”.  
W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie prowadzono jakikolwiek badań 
audytowych w obszarze uzyskiwania, przetwarzania, wykorzystania i niszczenia 
danych telekomunikacyjnych dokonywanych przez audytorów wewnętrznych lub 
audytorów zewnętrznych. Nie prowadzano również badań kontrolnych 
realizowanych przez komórkę kontroli wewnętrznej Komendy bądź w ramach 
kontroli resortowej. 
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              (dowód: akta kontroli strona:  145-147) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej 

jednostki w zbadanym zakresie. 

W kontroli wykazano, że w okresie objętym kontrolą obowiązujące w Komendzie 
procedury regulują wszystkie obszary istotne, z punktu widzenia zapewnienia 
realizacji celów, dla których przewidziano uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych 
oraz pozwalają unikać nadużyć w kontrolowanym zakresie. 

Zasady funkcjonujące w Komendzie określone wewnętrznymi przepisami regulujące 
pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych zapewniają właściwy sposób i poziom 
wykorzystania pozyskanych danych oraz ich bezpieczeństwo od dnia przyjęcia 
wniosku/zlecenia o ich pozyskanie do przekazania. 

Ocena prawidłowości i sposobu wykorzystywania 
przez uprawnione służby i organy państwa 
przyznanych im uprawnień, w szczególności 
przestrzeganie obowiązujących zasad, przepisów 
ustawowych oraz procedur wewnętrznych w 
zakresie żądania, uzyskiwania, przetwarzania, 
wykorzystania i niszczenia danych 
telekomunikacyjnych. 

Sprawność i szybkość pozyskiwania informacji 

W wyniku analizy dzienników korespondencji WTO – sekcji ustaleń 
telekomunikacyjnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą żądania formułowane 
przez Komendę w zakresie udostępnienia danych telekomunikacyjnych kierowane 
do operatorów z wykorzystaniem kanałów dostępu nie były kwestionowane. 
Ustalono również, że dane telekomunikacyjne przekazywane były sprawnie 
w terminach założonych na ich realizację. 
               (dowód: akta kontroli strona: 77-79) 
 
Pismem z dnia 13 i 21 grudnia 2010 r. znak J-1764/10, Komenda powołując się na 
postanowienie, z dnia 1 grudnia 2010 r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie II Wydział 
Karny (sygn. akt II K 804/10) zwróciła się do podmiotu prowadzącego działalność 
telekomunikacyjną o nazwie Grupa o2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
o udostępnienie danych adresów IP komputerów, z których wysłano wskazane  
w postanowieniu treści. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pismem z dnia 23 grudnia 2010 r. i 7 stycznia 2011 r. Grupa o2 Sp. z o.o. odmówiła 
udzielenia żądanych informacji informując, że ww. pismo Komendy nie spełnia 
prawem wymaganych kryteriów dla udzielenia żądanych informacji ze względu na 
brak wskazania podstawy prawnej udostępnienia żądanych informacji. W dalszej 
treści pisma poinformowano, że podstawą prawną jest w niniejszym przypadku art. 
20 c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zaznaczono również, że w przypadku 
gdy podstawa prawna jest inna aniżeli wskazany art. 20 c to należy ją wskazać lub 
zwrócić się z żądaniem o udostępnienie danych w drodze postanowienia wydanego 
w oparciu o przepisy art. 217 KPK i nast. w zw. z art. 236 a KPK i w zw. z art. 180 
KPK przez Prokuraturę. 
Pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. znak J-1746/10 Komenda poinformowała Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny, że administrator portalu internetowego 
„Kafeteria PL” - Grupa o2 Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie odmówił udzielenia 
żądanych informacji z uwagi na brak podstaw prawnych.  
Ponadto ww. piśmie podano również, że „uwzględniając stanowisko operatora jak 
również fakt, że brak jest podstaw prawnych do pozyskiwania przedmiotowych 
danych przez Policję w trybie art. 20 c ustawy o Policji, proszę o ich pozyskanie 
bezpośrednio od operatora we własnym zakresie”. Zaznaczono również, że po 
otrzymaniu adresów IP komputerów, z których wysłane wskazane w postanowieniu 
treści, przeprowadzone będą dalsze czynności zmierzające do ustalenia ich 
właścicieli. 
 
              (dowód: akta kontroli strona: 157- 161) 
 
Pismem z dnia 17 marca 2009 r. w odpowiedzi na fax Komendy w sprawie adresów 
IP Agora S.A. poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie 
powyższych informacji nastąpić może na żądanie zawarte w odpowiednim 
postanowieniu wydanym na podstawie art.218 w zw. z art. 236 a k.p.k. 
W kolejnych pismach, z dnia 28 września i 18 października 2012 r. Agora S.A. 
odmówiła wydania adresu IP do sprawy oznaczonej J-V-6732/12.   
 
              (dowód: akta kontroli strona: 162-167) 

Pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. Nasza Klasa sp. z o.o. poinformowała Komedę, 
że „W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie umożliwienia 
przeprowadzania niejawnej kontroli operacyjnej użytkowników portalu nasza-klasa.pl 
przez policję, szczególnie mając na uwadze odbyte spotkanie zainicjowane przez 
zastępcę naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu, opierając się na analizie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 
pragniemy zważyć co następuje. 
Spółka Nasza Klasa prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Działalność 
spółki należy kwalifikować jako świadczenie usług drogą elektroniczną (konkretnie 
usług hostingu)”. 
W ww. piśmie podano również, że „ Spółka Nasza Klasa nie tylko nie jest 
zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem warunków 
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technicznych i organizacyjnych, ale również nie jest zobowiązana w ogóle do 
zapewnienia tych warunków”. 
 
Pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. znak Azc -23/11 Komenda Główna Policji 
poinformowała, że projekt porozumienia z Policją zaproponowany przez Naszą 
Klasę jest aktualnie przedmiotem oceny przez Biuro Prawne KGP. W ww. piśmie 
zwrócono się o wydanie podległym policjantom polecenia, aby w przypadku 
kierowania jakichkolwiek zapytania do NK posiłkowali się formularzem 
zaproponowanym przez Firmę, bez wypełnienia pola „Dane faktury”. 
W kolejnym piśmie z dnia 14 stycznia 2011 r. znak Azc-64/11 Komenda Główna 
Policji poinformowała, że wspólne stanowisko Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 
służby Granicznej brzmi, iż propozycja ponoszenia kosztów za dokonywane 
ustalenia, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawnych i nie będzie przez nich 
akceptowana. Ponadto ww. piśmie poinformowano, że służby wystąpią z własną 
inicjatywą zmierzającą do nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) m. innymi pod katem 
wprowadzenia zapisu o nieodpłatności udzielanych informacji (analogicznie jak 
w ustawie – Prawo telekomunikacyjne) oraz w uzgodnieniu z pozostałymi służbami, 
zostanie podjęta ścieżka prawna w celu procedowania ww. ustawy. Podano 
również, że na gruncie obowiązujących aktów prawnych Firma Nasza Klasa oraz 
wszystkie inne podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną są ustawowo  
zobligowane do udzielania pomocy Policji w związku z tym wezwanie do zapłaty, 
wystawienie faktury, lub inne formy obciążania Policji kosztami ustaleń należy 
traktować jako niezasadne. 
W odpowiedzi na wniosek Komendy, pismem z dnia 7 lutego 2012 r. Nasza Klasa 
przesłała wnioskowane dane profilu wraz z fakturą oraz specyfikacją określającą 
rzeczywiste koszty realizacji wniosku. 
Ogółem Nasza Klasa wystawiła Komendzie 4 faktury, na łączną kwotę 328,91 zł i 
pismem, z dnia 3 grudnia 2012 r. wezwała do zapłaty ww. kwoty. W załączeniu ww. 
pisma przesłano wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach zasądzający od Skarbu 
Państwa – Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na 
rzecz Naszej Klasy Sp. z o.o., kwoty 566,29 zł za wystawione faktury wraz 
z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 227 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. 
Pismem z dnia 7 grudnia 2012 r. znak J-2427/12 Komenda zwróciła się do Komendy 
Głównej Policji z prośbą o wyrażenie aktualnego stanowiska kierownictwa BK KGP 
w sprawie płatności za otrzymane dane telekomunikacyjne od spółki Nasza Klasa. 
W załączeniu ww. pisma przesłano „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” 
i wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach.  
Pismem z dnia 10 grudnia 2012 r., znak Ato-3619/12 Komenda Główna Policji 
przesłała stanowisko Biura Prasowego KGP, w którym podano m. innymi, że Biuro 
Prawne KGP nigdy nie zaakceptowało „wzoru wniosku o udostępnienie danych” 
nadesłanego przez Naszą Klasę informując, iż praktyka Policji w zakresie realizacji 
zapytań o dane telekomunikacyjne przy użyciu formularza nadesłanego przez 
Naszą Klasę nie musi być zgodne ze stanowiskiem Dyrektora Biura Prawnego 
Komendy Głównej Policji przedstawionego w piśmie, z dnia 4 stycznia 2011 r. znak 
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Azc -23/11. Należy zaznaczyć, iż Sąd Rejonowy w Kielcach w uzasadnieniu ww. 
wyrku podał, że „ Skoro zatem strona pozwana wyraziła chęć skorzystania 
z propozycji strony powodowej wysyłając zamówienia na przedłożonych 
formularzach doszło do akceptacji oferty i zawarcia tym samym umowy (art. 70 § 1 
kc), co wobec braku odmiennego zastrzeżenia tak umownego jak i ustawowego 
powodowało powstanie obowiązku zapłaty wynagrodzenia”. 
  
               (dowód: akta kontroli strona: 171-194) 
 
Pan Marian Gomułka – Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej opisując problemy 
Komendy w realizacji uprawnienia określonego przepisem art. 20 ustawy o Policji 
podał m. innymi, że „W związku z pytaniem postawionym podczas rozmowy w dniu 

13.12.2012 r., dotyczącym wskazania ewentualnych problemów z realizacją 

czynności w trybie wykorzystującym uprawnienia zawarte w art. 20 c ustawy o Policji 

informuję jak niżej. 

Napotykaną i stosowaną przez określoną grupę podmiotów argumentacją, służącą 

za podstawę do odmowy wydania danych telekomunikacyjnych jest powoływanie się 

na status gospodarczy podmiotu, który wskazuje, że ów podmiot nie funkcjonuje 

jako przedsiębiorstwo telekomunikacyjne w związku z czym nie obowiązuje go 

Prawo telekomunikacyjne i tym samym treść art. 20 c ustawy o Policji. 

Kolejnym elementem praktykowanym przez w/w podmioty gospodarze jest 

powoływanie się na świadczenie usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dn. 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 

1204), gdzie ust.6 art.18 przywołanej ustawy co prawda obliguje do przekazania 

danych telekomunikacyjnych, jest jednak interpretowany w sposób umożliwiający 

wydającemu dane żądania zapłaty za tzw. koszty związane z uzyskaniem danych 

telekomunikacyjnych.  

Opisany mechanizm stosują w szczególności spółki „AGORA” oraz „Nasza Klasa”, 

doprowadzając do sytuacji, gdzie za tożsame dane telekomunikacyjne otrzymywane 

bezpłatnie od operatorów telekomunikacyjnych w trybie art. 20c ustawy o Policji, 

żądają odpłatności. 
 
              (dowód: akta kontroli strona:  195-196) 
 

W okresie objętym kontrolą na sprawność i szybkość uzyskiwania danych 
telekomunikacyjnych miały wpływ zalecenia Komendanta określone w piśmie, z dnia 
1 grudnia 2008 r. znak J-6564/08 skierowanym do Komendantów 
Miejskich/Powiatowych Policji oraz Wydziałów: Kryminalnego, dw. z PG, dw. 
z Korupcją, Dochodzeniowo Śledczego i Sztabu Policji, w którym dla ujednolicenia 
formy wystąpień o pozyskanie danych telekomunikacyjnych wprowadzono wzory 
zleceń oraz wniosków kierowanych do Naczelnika WTO. 

W ww.  piśmie zaznaczono m. innymi, że z uwagi na brak autoryzacji uzyskanych 
danych oraz sposobu ich pozyskania traktuje się je jako dane operacyjne, które nie 
mogą stanowić dowodu w sprawie. Podano również, że pozyskiwanie ww. danych 
w sprawach poszukiwawczych oraz próbach samobójczych, może mieć miejsce 
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jedynie w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zdarzenie ma 
związek z popełnieniem przestępstwa. Informacja ta musi być bezwzględnie zawarta 
w treści zlecenia, gdyż jej brak będzie skutkował odmową realizacji. 

Ponadto policjanci obsługujący stanowiska dostępu do danych telekomunikacyjnych 
posiadali dedykowane karty dostępowo-szyfrujące, identyfikujące nadawcę 
i odbiorcę informacji. Karty kryptograficzne umożliwiały dostęp do wskazanych 
operatorów telekomunikacyjnych. Jeden operator umożliwił dostęp do swoich 
danych telekomunikacyjnych, wszystkim uprawnionym funkcjonariuszom sekcji V 
WTO, przy użyciu jednej karty, którą przekazał Wydział Zaawansowanych 
Technologii – Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Ustalono również, że 
na sprawność i szybkość w uzyskiwaniu danych telekomunikacyjnych miały wpływ 
szkolenia dla policjantów służb operacyjnych przeprowadzone przez wyznaczonych 
funkcjonariuszy WTO m. innymi w zakresie ustaleń telekomunikacyjnych, 
teleinformatycznych i lokalizacji abonentów telefonii mobilnej. Szkolenia 
przeprowadzono w 14 jednostkach organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2011 
r. do 20 marca 2012 r.  
 
             (dowód: akta kontroli strona: 7-33, 66-76,148,149) 

Realizacja ustawowych uprawnień w zakresie pozyskiwania danych 

telekomunikacyjnych 

W wyniku analizy próby kontrolnej i dzienników korespondencji WTO ustalono, że 
w okresie objętym kontrolą pozyskiwanie i wykorzystanie danych 
telekomunikacyjnych przez Komendę odbywało się wyłącznie dla celów określonych 
w przepisach art. 20 c ustawy o Policji.  

Ustalono również, że dane uzyskane od podmiotów prowadzących działalność 
telekomunikacyjną przekazywano wnioskodawcy/zleceniodawcy zapytania, który je 
wykorzystywał w prowadzonych sprawach. 

                (dowód: akta kontroli strona: 78) 

W okresie objętym kontrolą do Komendy wpłynęło ogółem 503 skargi w tym: 
w 2011 r. 315; w I półroczy 2012 r. 188.  

W żadnej ze złożonych skarg nie podnoszono zarzutów dotyczących 
nieprzestrzegania lub nienależytego wykonywania nieprzestrzegania uprawnień 
wynikających z przepisu art. 20 c ustawy o Policji. 

               (dowód: akta kontroli strona: 150-156) 
 

Pozostałe ustalenia związane z pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów w podejmowaniu czynności 

realizowanych w trybie  art. 20 c ustawy o Policji Pan Marian Gomułka – Naczelnik 
Wydziału Techniki Operacyjnej podał, że „ Okolicznością budzącą spory 

interpretacyjne, jest realizacji czynności w trybie art. 20 c ustawy o Policji w 

sprawach o usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa. 
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Informacje dotyczące zaistnienia zamiaru popełnienia samobójstwa przekazywane 

są niejednokrotnie do organów Policji za pośrednictwem przypadkowych osób, które 

pozyskały informację np. z komunikatorów internetowych, lub za pośrednictwem 

telefonu. Wykorzystanie trybu art. 20 c ustawy o Policji w tego typu zdarzeniach jest 

utrudnione ze względu na brak przesłanek o prawdopodobnym zaistnieniu 

przestępstwa szczególnie w początkowej fazie wyjaśniania sprawy, kiedy to czas 

reakcji na zdarzenie może mieć kluczowe znaczenie. Przypomnę, że świadoma, 

samodzielna decyzja o podjęciu próby popełnienia samobójstwa nie jest karalna w 

polskim systemie prawnym, natomiast pomocnictwo czy podżeganie do popełnienia 

samobójstwa jest przestępstwem.  

Zapis w treści art. 20 c ustawy o Policji umożliwiający pozyskiwanie danych 

telekomunikacyjnych „w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw” bez aktów 

wykonawczych precyzujących katalog przestępstw czy zdarzeń w stosunku do 

których uprawnione byłoby korzystanie z danych telekomunikacyjnych pozyskanych 

od operatorów, ogranicza w istotny sposób możliwość prawnego działania Policji 

zmierzającego do zapobieżenia popełnieniu samobójstwa”. 

 

                  (dowód: akta kontroli strona: 196) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości  

W okresie objętym kontrolą Wydział Techniki Operacyjnej oraz Wydział Wywiadu 
Kryminalnego prawidłowo pozyskiwał i wykorzystywał dane telekomunikacyjne co 
przyczyniało się do realizacji celów, dla których je pozyskano. Wykazano również, 
że dane te były również właściwie wykorzystywane przez wydziały Komendy 
wnioskujące bądź zlecające pozyskanie tych danych. 

System nadzoru i kontroli w Wydziale Techniki Operacyjnej i w Wydziale Wywiadu 
Kryminalnego działał sprawnie i skutecznie uniemożliwiał powstania 
nieprawidłowości w zakresie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystania danych 
telekomunikacyjnych.  

IV. Uwagi i wnioski 

 

W kontroli ustalono, że Komenda realizując uprawnienia określone przepisem art. 
20 c ustawy o Policji spotykała się z odmową udostepnienia danych 
telekomunikacyjnych lub żądaniem zapłaty za ich przekazanie. Dotyczyło to 
podmiotów świadczących usługi internetowe t.j. : Grupa o2 Sp. z o.o. , spółek Agora 
i Nasza Klasa,  pomimo że dane te były przez nie gromadzone i przetwarzane.  
Problemy w pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych od ww. podmiotów, jak 
podał w wyjaśnieniu Naczelnik WTO i potwierdziła analiza korespondencji z tymi 
podmiotami były spowodowane różnicami w interpretacji przepisów w zakresie 
świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz uprawnień Policji do 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, które są gromadzone zarówno przez 
podmioty gospodarcze prowadzące działalność telekomunikacyjną  i  podmioty 
świadczące usługi internetowe. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Przykład odmowy przekazania danych telekomunikacyjnych po upływie 
obowiązkowego okresu ich przechowywania (24 miesiące) pokazuje, że 
w przypadku przestępstw niewykrytych brak możliwości ich pozyskania może 
istotnie utrudnić wykrycie sprawcy. 

Dynamiczny rozwój w zakresie technologii informatycznych, powszechność dostępu 
do Internetu oraz możliwości korzystania przez stale rosnącą liczbę użytkowników 
oraz potrzeba sprostania ich różnorakim potrzebom i oczekiwaniom ma bezpośredni 
wpływ na wzrost liczby podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Zarówno 
jednym jak i drugim należy zapewnić bezpieczeństwo w korzystaniu 
z dobrodziejstwa nowoczesnych technologii informatycznych, a to z kolei wymusza 
zastosowania odpowiednich narzędzi m. innymi prawnych, które pozwolą Policji na 
podejmowanie skutecznych działań w zakresie zapobiegania i wykrywania 
przestępstw oraz udaremnienia próby samobójczej, która w świetle obowiązującego 
prawa nie jest przestępstwem. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów 
................................................. 

, dnia 14 styczeń 2013 r. 

...................................... 
miejscowość data 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
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