
 
 

 
 

  
 
LWR – 4101-26-02/2012 

P/12/191 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler Marian Macocha, Gł. Specjalista KP, upoważnienie do kontroli nr 83135 z dnia 
16 października 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str.1-2  upoważnienie do kontroli] 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław (Prokuratura). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Boć-Orzechowska Prokurator Okręgowy 

• powierzenie pełnienia funkcji od 21 lutego 2008 r. na 6 miesięcy, 

• powołanie do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2008 r. 

• powołanie do pełnienia funkcji od 23 listopada 2010 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-informacja o osobie pełniącej funkcję Prokuratora Okręgowego] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Prokuratury 
Okręgowej we Wrocławiu w  zakresie pozyskiwania przez jej prokuratorów 
danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne2 (dalej: ustawa Prawo telekomunikacyjne). Tak 
sformułowana ocena ogólna badanej działalności, wynika z ustaleń kontroli 
(w ograniczonym zakresie w stosunku do postanowień prokuratorów 
o udostępnienie danych ze względu na ustawowe ograniczenie dostępu do 
dokumentów stanowiących materiały postępowania przygotowawczego) 
i zaprezentowanych poniżej ocen cząstkowych.  
 
W uzasadnieniu oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na: [1] prawidłową 
organizację systemu pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, [2] należyte 
zabezpieczenie materiałów przed dostępem osób nieuprawnionych, 
[3] pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych na właściwej podstawie prawnej 
i wyłącznie przez osoby uprawnione. 
Pozyskiwanie przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu danych 
telekomunikacyjnych: [1] w przypadku metody tradycyjnej było w pełni zgodne 
z przepisami zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 października 

                                                      
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 
2 Dz. U. nr 171 poz. 1800 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów 
administracji w powszechnych jednostkach prokuratury, [2] w przypadku drogi 
elektronicznej było realizowane na podstawie szczegółowych procedur określonych 
w zarządzeniach prokuratora Okręgowego. 
Pozyskiwane materiały były w sposób właściwy zabezpieczane przed dostępem 
osób nieuprawnionych. Ekspedycja korespondencji zawierającej postanowienia 
prokuratorów i materiały nadsyłane przez operatorów była wykonywana przez 
uprawnionych pracowników sekretariatu prokuratury. Transmisja danych drogą 
elektroniczną była realizowana wyłącznie przez wyznaczone osoby, przy 
zastosowaniu indywidualnych kart dostępu i tokenów. Przesyłanie danych przez 
operatorów odbywało się z wykorzystaniem zaszyfrowanych stron internetowych 
(htpps) zaś dostarczanie materiałów właściwym prokuratorom poprzez wyizolowaną 
komputerową sieć wewnętrzną Prokuratury. Pozyskiwane dane telekomunikacyjne, 
jako element akt głównych postępowań były przechowywane wyłącznie 
w gabinetach prokuratorów, w metalowych szafach. 
Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych odbywało się wyłącznie w formie 
postanowień wydawanych przez prokuratorów prowadzących postępowania, na 
podstawie art. 218 Kodeksu postępowania karnego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość zabezpieczenia danych 
telekomunikacyjnych oraz terminowość realizacji 
obowiązków ustawowych przez jednostki organizacyjne 
prokuratur. 

1.1. Zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych. 

 W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 
pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, było realizowane w Prokuraturze Okręgowej we 
Wrocławiu przez Wydział V Śledczy, Wydział VI do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej oraz przez Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem 
Przygotowawczym, wyłącznie w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej. 
Wydawane postanowienia zawierające żądania udostępnienia danych 
telekomunikacyjnych, a także materiały przekazywane przez operatorów 
telekomunikacyjnych, były dokumentami jawnymi (nie były opatrywane klauzulą 
niejawności). 
 
[Dowód: akta kontroli str. 109-111-zestawienie pozyskiwanych danych telekomunikacyjnych, str.142-
zestawienie pozyskanych danych telekomunikacyjnych-Oz] 

 
 W okresie do 30 czerwca 2011 r. pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych 
odbywało się wyłącznie poprzez przesyłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej 
postanowień prokuratorów, zawierające żądania udostępnienia danych. Materiały 
sporządzone przez poszczególnych operatorów były zwrotnie odsyłane do 
Prokuratury za pośrednictwem operatora pocztowego. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 59-61-protokół oględzin 1/PO]. 

 
 W odniesieniu do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych drogą pocztową, 
w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu nie opracowywano wewnętrznych 
procedur regulujących tok postępowania. Wysyłanie postanowień prokuratorów w 
sprawie pozyskania danych telekomunikacyjnych, a także doręczanie prokuratorom 

Opis stanu 
faktycznego 
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materiałów dostarczonych przez operatorów telekomunikacyjnych odbywało się na 
podstawie przepisów zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 
31 października 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz 
innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury. Przepisy 
przedmiotowego zarządzenia, zadania w zakresie wykonywania prac kancelaryjno-
biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów (w tym 
przyjmowanie i ekspedycję korespondencji) wyznaczały sekretariatom jednostek 
organizacyjnych prokuratury (§ 2 ust. 1). Z treści § 36 ust. 1 zarządzenia wynikało 
upoważnienie dla pracowników sekretariatu do otwierania przesyłek wpływających 
do Prokuratury z wyjątkiem korespondencji niejawnej oraz jawnej adresowanej 
imiennie lub oznaczonej adnotacją „do rąk własnych”. W § 12 ust. 2 zarządzenie 
stanowiło, że pracownicy sekretariatów są zobowiązani do wykonywania 
powierzonych im zadań terminowo, sumiennie i starannie, przestrzegania tajemnicy 
państwowej i służbowej, a także dbałości o kulturę urzędowania. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 98-108-obieg korespondencji] 

 
Ustalono, że wszyscy pracownicy Sekretariatu Prokuratury (zatrudnieni w Biurze 
Podawczym oraz Wydziałach V i VI) uczestniczący w postepowaniu związanym 
z pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych posiadali zakresy obowiązków 
zawierające między innymi szczegółowe wykazy wykonywanych czynności, a także 
zobowiązania do ochrony tajemnic, znajomości przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, oraz znajomości przepisów o ochronie danych osobowych. W aktach 
osobowych wymienionych pracowników znajdowały się potwierdzenia odbioru 
zakresów obowiązków, a także oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem 
Pracy w Prokuraturze. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 73-97-zakresy obowiązków, str. 117-notatka służbowa nr 5/PO/2012] 

 
 Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych drogą pocztową na etapie wysłania 
postanowień prokuratorów do operatorów telekomunikacyjnych, odbywało się 
poprzez wykonanie czynności polegających na: 

1. sporządzeniu postanowień przez właściwych  prokuratorów, 
2. przekazaniu przez prokuratorów sporządzonych postanowień do rąk 

pracowników Sekretariatu, właściwych do nadania biegu wytworzonej 
korespondencji, 

3. wpisaniu postanowień przez pracowników Sekretariatu do rejestru „E” SIP 
Libra, 

4. zamieszczeniu przez pracowników Sekretariatu na oryginałach postanowień 
adnotacji o wykonaniu czynności zleconych przez prokuratorów 
(„wykonano” data i podpis wykonującego czynność), 

5. zakopertowaniu przesyłek, 
6. przekazaniu przesyłek do Biura Podawczego  (dostarczenie przesyłek do 

Biura Podawczego przez pracowników Sekretariatu lub odbiór przesyłek 
w Wydziałach przez pracowników Biura Podawczego), 

7. zaewidencjonowaniu przez pracowników Biura Podawczego przesyłek 
w Pocztowej Książce Nadawczej, 

8. przekazaniu przesyłek uprawnionemu pracownikowi Poczty Polskiej, 
9. przekazaniu przesyłek przez Pocztę Polską adresatom (wskazanym 

operatorom). 
Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych na etapie, przekazania nadesłanych 

przez operatora materiałów właściwemu prokuratorowi odbywało się poprzez 
wykonanie czynności polegających na: 
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1. potwierdzeniu przyjęcia przesyłek od Poczty Polskiej przez pracowników 
Biura Podawczego, 

2. zaewidencjonowaniu przesyłek przez pracowników Biura Podawczego 
w Wykazie „Dor” Prokuratury, 

3. przekazaniu przez pracowników Biura Podawczego przesyłek za imiennym 
podpisem pracownikom Sekretariatu uprawnionym do przyjmowania 
korespondencji adresowanej do Wydziałów V i VI Prokuratury (dostarczenie 
przesyłki do Wydziałów przez pracownika Biura Podawczego lub odbiór 
przesyłki w Biurze Podawczym przez pracownika Sekretariatu), 

4. przekazaniu przesyłek Naczelnikom Wydziałów do dekretacji, 
5. zarejestrowaniu przez pracowników Sekretariatu zadekretowanych przesyłek 

w rejestrze „D” SIP Libra, 
6. przekazaniu przesyłek przez pracowników Sekretariatu właściwym 

prokuratorom (do rąk prokuratora lub poprzez umieszczenie w szafie 
z półkami przydzielonymi poszczególnym prokuratorom). 

 
[Dowód: akta kontroli str. 98-108-obieg korespondencji, str. 112-protokół oględzin 2/PO, str. 113-114-
protokół oględzin 3/PO, str. 115-116-protokół oględzin 4/PO] 

 

 
 W dniu10 maja 2011 r. Prokurator Generalny zawarł porozumienie z operatorem 
telefonii komórkowej P4 w sprawie pilotażowego uruchomienia w jednostkach 
prokuratury Systemu Retencji i Udostępniania Danych RUDA.   
 
 W dniu 19 października 2011 r. (z określeniem  terminu wejścia w życie od 1 
grudnia 2011 r.) Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu zawarł z Polską Telefonią 
Cyfrową SA porozumienie w sprawie udostępniania danych retencyjnych drogą 
elektroniczną. Przedmiotem porozumienia było ustalenie sposobu udostępniania 
przez Operatora danych, o których mowa w art. 180 a ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, w związku z realizacją postanowień prokuratorskich 
wydawanych na podstawie art. 218 § 1 Kodeksu postępowania karnego. 
W zawartym porozumieniu strony ustaliły miedzy innymi: 

• możliwość dostępu wskazanym prokuratorom do będącego własnością PTC 
SA systemu „Finezja” umożliwiającego wymianę informacji drogą 
elektroniczną, tj. umożliwiającego przyjmowanie postanowień i udzielanie 
na nie odpowiedzi, 

• obowiązek ze strony Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu sporządzenia 
wykazu osób upoważnionych do wymiany informacji drogą elektroniczną 
w celu wytworzenia przez operatora kart mikroprocesorowych 
umożliwiających dostęp do systemu finezja, 

• zaprzestanie z dniem wejścia porozumienia w życie przyjmowania 
postanowień i udzielania odpowiedzi metodą tradycyjną (w formie 
papierowej). 

Do zawartego porozumienia sporządzono 3 załączniki określające kolejno: 
1. wykaz jednostek organizacyjnych Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu (z  

adresami i nr telefonów) oraz wykaz osób uprawnionych w  poszczególnych 
jednostkach prokuratury do obsługi systemu „Finezja”, 

2. procedurę wymiany informacji (składanie zapytań), 
3. parametry techniczne stanowisk komputerowych przeznaczonych do 

prowadzenia wymiany in formacji. 
 
 W dniu 1 listopada 2011 r. Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu zawarł 
z Telekomunikacją Polską SA porozumienie w sprawie sposobu udzielania 
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informacji, o których mowa w art. 180 a ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
Przedmiotem porozumienia było ustalenie sposobu udzielania informacji, o których 
mowa w art. 180 a ustawy Prawo telekomunikacyjne przekazywanych przez 
operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej na rzecz prokuratur Apelacji 
Wrocławskiej, dotyczących osób w stosunku, do których prokuratorzy wydali 
postanowienia, o których mowa w art. 218 § 2 Kodeksu Postępowania karnego. 
 W treści porozumienia określone zostały obowiązki niezbędne do realizacji 
porozumienia, w tym: 

• po stronie TP SA: dostosowanie wykorzystywanego systemu udzielania 
informacji dla potrzeb współpracy z prokuraturą, przygotowanie 
szczegółowych zasad dotyczących pracy w systemie oraz przygotowanie 
13 szt. tokenów z certyfikatami usługi Bezpieczna Poczta TP, niezbędnych 
do szyfrowania korespondencji, 

• po stronie Prokuratury: zapewnienie odpowiednio wyposażonych stanowisk 
komputerowych oraz zapewnienie przekazywania zleceń zawartych 
w postanowieniach w postaci czytelnego skanu załączonego do wiadomości 
e-mail. 

 
 W dniu 30 maja 2012 r. Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu zawarł z Polską 
Telefonią Komórkową CENTERTEL sp. z o.o. porozumienie w sprawie realizacji 
drogą elektroniczną postanowień dotyczących udostępniania danych, o których 
mowa w art. 180 a ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przedmiotem porozumienia 
było ustalenie sposobu udostępniania przez PTK CENTERTEL danych, o których 
mowa w art. 180 a ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z realizacją 
postanowień prokuratorskich, o których mowa w art. 218 § 1 Kodeksu postępowania 
karnego. 
  W treści porozumienia PTK CENTERTEL zobowiązał się do przyjmowania 
zapytań kierowanych przez upoważnionych przedstawicieli oraz przekazywania 
odpowiedzi na zapytania za pomocą systemu teleinformatycznego przygotowanego 
i utrzymywanego przez operatora. 
 W treści porozumienia Prokuratura zobowiązana została do składania zapytań 
tylko i wyłącznie na podstawie postanowień, których oryginały będą przechowywane 
we właściwych jednostkach prokuratury, a także do przekazania operatorowi 
wykazu przedstawicieli upoważnionych do wymiany informacji drogą elektroniczną 
celem nadania dostępu do systemu. Prokuratura zobowiązana została ponadto do 
stworzenia i odpowiedniego wyposażenia stanowisk dostępowych. 
 Do porozumienia sporządzono 4 załączniki określające kolejno: 

• wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje porozumienia ze strony PTK 
CENTERTEL, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za realizację porozumienia ze strony 
Prokuratury (ze strony Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu [...]3 Naczelnik 
Wydziału IV), 

• wykaz jednostek organizacyjnych Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu 
z adresami i nr telefonów, 

• wykaz upoważnionych przedstawicieli jednostek organizacyjnych prokuratury 
do realizacji zapytań (w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu [...]4 
pracownicy Wydziału IV), 

 

                                                      
3 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
4 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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 W dniu 19 czerwca 2012 r. Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu zawarł 
z operatorem POLKOMTEL sp. z o.o. porozumienie w sprawie wymiany 
korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedmiotem porozumienia 
było doręczanie postanowień wydawanych przez właściwego prokuratora 
zawierających żądanie udostępnienia przez POLKOMTEL prokuratorowi danych, 
o których mowa w art. 180 a ustawy Prawo telekomunikacyjne i udostępnianie tych 
danych na rzecz prokuratorów wszystkich jednostek w obszarze działania 
Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu 
 W treści porozumienia określono ponadto i miedzy innymi: 

1. sposób wymiany korespondencji – za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przy użyciu systemu informatycznego danej prokuratury pod warunkiem 
spełniania przez system określonych wymagań, 

2. obowiązki Prokuratury – poinformowanie prokuratorów o treści porozumienia, 
wyposażenie osób upoważnionych w kart mikroprocesorowe z 
indywidualnymi certyfikatami z funkcjonalnością do podpisu 
elektronicznego, 

3. obowiązki POLKOMTEL – zapewnienie jednorazowo i nieodpłatnie 
2 pracowników, którzy poprowadzą szkolenia dla prokuratorów w zakresie 
wymiany korespondencji. 

Do porozumienia sporządzono 5 załączników określających w kolejności: 
1. pełnomocnictwo dla przedstawiciela POLKOMTEL, 
2. wymagania dla stanowisk komputerowych użytkowników, dla certyfikatów 

użytkowników końcowych oraz formatu przekazywanych skanów 
postanowień, 

3. wzór zapytania, 
4. procedurę składania zapytań oraz przekazywania odpowiedzi, 
5. wzór zgłoszenia osób uprawnionych (w załączniku, jako osoby uprawnione w 

Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu wymienieni byli: [...]5, pracownicy 
Wydziału IV Prokuratury). 

 
[Dowód: akta kontroli str. 4-40-porozumienia w sprawie udostępniania danych telekomunikacyjnych 
drogą elektroniczną] 

 
 W ramach realizacji porozumień zawartych przez Prokuratora Generalnego 
i Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu z wymienionymi wyżej operatorami, 
Prokurator Okręgowy we Wrocławiu wydała: 

1. zarządzenie nr 57/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pilotażowego 
uruchomienia systemu retencji i udostępniania danych RUDA od operatora 
telefonii komórkowej P4 sp. z o.o., 

2. zarządzenie nr 106/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wdrożenia 
systemu udostępniania danych retencyjnych drogą elektroniczną od 
operatora systemu „Finezja” Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., 

3. zarządzenie nr 107/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie pilotażowego 
wdrożenia systemu udostępniania danych drogą elektroniczną od operatora 
systemu Telekomunikacja Polska S.A., 

4. zarządzenie nr 54/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wdrożenia 
procedury udostępniania danych retencyjnych drogą elektroniczną od 
operatora telekomunikacyjnego Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL 
sp. z o.o., 

                                                      
5 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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5. zarządzenie nr 84/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wdrożenia 
procedury udostępniania danych retencyjnych drogą elektroniczną od 
operatora telekomunikacyjnego POLKOMTEL sp. z o.o. 

 
ad. 1. Zarządzenie nr 57/11 w swojej treści stanowiło miedzy innymi, że: 

1. system będzie służył do elektronicznej realizacji postanowień dotyczących 
dostępu do danych posiadanych przez operatora na podstawie art. 218 § 1 
kpk, a przedmiotem realizacji będą dane, o których mowa w art. 180c i 180d 
ustawy Prawo telekomunikacyjne, 

2. wdrożenie systemu w Prokuraturze Okręgowej i wszystkich prokuraturach 
okręgu nastąpi z dniem 1 lipca 2011 r. 

W swojej treści zarządzenie określało: 
1. szczegółową procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, w tym 

formę przekazywania wydanych postanowień na stanowiska dostępowe 
w Wydziale IV Prokuratury Okręgowej, postępowanie związane z wysyłką 
zapytań wynikających z wydanych postanowień prokuratorskich oraz formę 
przesyłania uzyskanych raportów właściwym prokuratorom, 

2. wykaz osób otrzymujących zarządzenie, w tym wykaz użytkowników systemu, 
tj. osób (pracowników Wydziału IV) upoważnionych do obsługi stanowisk 
dostępowych i transmisji danych [...]6 

W załączniku do zarządzenia określono wzór formularza rejestracyjnego do 
przesyłania postanowień do stanowisk dostępowych. 
 
ad.2. Zarządzenie nr 106/11 w swojej treści o wdrożeniu systemu począwszy od 
1 grudnia 2011 r. i przeznaczeniu go do pozyskiwania danych w ramach realizacji 
postanowień prokuratorów wydawanych na podstawie art. 218 § 1 kpk. 
W swojej treści zarządzenie określało: 

1. szczegółową procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, w tym 
formę przekazywania wydanych postanowień na stanowiska dostępowe 
w Wydziale IV Prokuratury Okręgowej, postępowanie związane z wysyłką 
zapytań wynikających z wydanych postanowień prokuratorskich oraz formę 
przesyłania uzyskanych raportów właściwym prokuratorom, 

2. obowiązek po stronie użytkowników systemu (Wydział IV) prowadzenia 
wykazu postanowień oraz udzielonych odpowiedzi zawierającego 
oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, datę skierowania 
postanowienia do operatora, osobę lub nazwę podmiotu, której (którego) 
postanowienie dotyczy oraz datę udzielenia odpowiedzi przez operatora, 

3. wykaz uprawnionych użytkowników systemu, 
4. sposób przechowywania dokumentów i pieczęci przez użytkowników 

systemu, 
5. zasady ochrony informacji pozyskanych przed osobami postronnymi w formie 

zakazu: ujawniania hasła dostępowego do systemu, zapisywania hasła i 
nazwy konta w miejscu powszechnie dostępnym, pozostawiania bez opieki 
uruchomionego komputera z otwartą aplikacją, ujawniania informacji 
zawartych w systemie osobom nieuprawnionym, ujawniania technik 
i technologii stosowanych w systemie „Finezja”, 

6. obowiązek uprawnionych użytkowników systemu, zgłaszania 
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Prokuratury, przypadków 
naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

                                                      
6 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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W załączniku do zarządzenia określono wzór formularza rejestracyjnego do 
przesyłania postanowień do stanowisk dostępowych. 
 
ad.3. Zarządzenie nr 107/11 w swojej treści stanowiło o wdrożeniu systemu 
począwszy od 1 grudnia 2011 r. i przeznaczeniu go do pozyskiwania danych 
w ramach realizacji postanowień prokuratorów wydawanych na podstawie art. 218 
§ 1 kpk. 
W swojej treści zarządzenie określało: 

1. szczegółową procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, w tym 
formę przekazywania wydanych postanowień na stanowiska dostępowe 
w Wydziale IV Prokuratury Okręgowej, postępowanie związane z wysyłką 
zapytań wynikających z wydanych postanowień prokuratorskich oraz formę 
przesyłania uzyskanych raportów właściwym prokuratorom, 

2. obowiązek po stronie użytkowników systemu (Wydział IV) prowadzenia 
wykazu postanowień oraz udzielonych odpowiedzi zawierającego 
oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, datę skierowania 
postanowienia do operatora, osobę lub nazwę podmiotu, której (którego) 
postanowienie dotyczy oraz datę udzielenia odpowiedzi przez operatora. 

3. wykaz uprawnionych użytkowników systemu [...]7, 
4. sposób przechowywania dokumentów i pieczęci przez użytkowników 

systemu, 
5. zasady ochrony informacji pozyskanych przed osobami postronnymi w formie 

zakazu: ujawniania hasła dostępowego do systemu, zapisywania hasła i 
nazwy konta w miejscu powszechnie dostępnym, pozostawiania bez opieki 
uruchomionego komputera z otwartą aplikacją, ujawniania informacji 
zawartych w systemie osobom nieuprawnionym, ujawniania technik 
i technologii stosowanych w systemie, 

6. obowiązek uprawnionych użytkowników systemu, zgłaszania 
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Prokuratury, przypadków 
naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

W załączniku do zarządzenia określono wzór formularza rejestracyjnego do 
przesyłania postanowień do stanowisk dostępowych. 
 
ad.4. Zarządzenie nr 54/12 w swojej treści stanowiło o wdrożeniu z dniem 
11 czerwca 2012 r. procedury udostępniania informacji, według której będą 
realizowane postanowienia prokuratorów wydawane na podstawie art. 218 § 1 kpk 
w przedmiocie pozyskiwania danych, o których mowa w art. 180 c i 180 d ustawy 
Prawo telekomunikacyjne. 
W swojej treści zarządzenie określało: 

1. szczegółową procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, w tym 
formę przekazywania wydanych postanowień na stanowiska dostępowe 
w Wydziale IV Prokuratury Okręgowej, postępowanie związane z wysyłką 
zapytań wynikających z wydanych postanowień prokuratorskich oraz formę 
przesyłania uzyskanych raportów właściwym prokuratorom, 

2. obowiązek po stronie użytkowników systemu (Wydział IV) prowadzenia 
wykazu postanowień oraz udzielonych odpowiedzi zawierającego 
oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, datę skierowania 
postanowienia do operatora, osobę lub nazwę podmiotu, której (którego) 
postanowienie dotyczy oraz datę udzielenia odpowiedzi przez operatora, 

3. wykaz uprawnionych użytkowników systemu, 

                                                      
7 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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4. sposób przechowywania dokumentów i pieczęci przez użytkowników 
systemu, 

5. zasady ochrony informacji pozyskanych przed osobami postronnymi w formie 
zakazu: ujawniania hasła dostępowego do systemu, zapisywania hasła i 
nazwy konta w miejscu powszechnie dostępnym, pozostawiania bez opieki 
uruchomionego komputera z otwartą aplikacją, ujawniania informacji 
zawartych w systemie osobom nieuprawnionym, ujawniania technik 
i technologii stosowanych w systemie, 

6. obowiązek uprawnionych użytkowników systemu, zgłaszania 
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Prokuratury, przypadków 
naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

W załączniku do zarządzenia określono wzór formularza rejestracyjnego do 
przesyłania postanowień do stanowisk dostępowych. 
 
ad.5. Zarządzenie nr 84/12 w swojej treści stanowiło o wdrożeniu z dniem 28 
sierpnia 2012 r. procedury udostępniania informacji, według której będą realizowane 
postanowienia prokuratorów wydawane na podstawie art. 218 § 1 kpk 
w przedmiocie pozyskiwania danych, o których mowa w art. 180 c i 180 d ustawy 
Prawo telekomunikacyjne. 
W swojej treści zarządzenie określało: 

1. szczegółową procedurę pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, w tym 
formę przekazywania wydanych postanowień na stanowiska dostępowe 
w Wydziale IV Prokuratury Okręgowej, postępowanie związane z wysyłką 
zapytań wynikających z wydanych postanowień prokuratorskich oraz formę 
przesyłania uzyskanych raportów właściwym prokuratorom, 

2. obowiązek po stronie użytkowników systemu (Wydział IV) prowadzenia 
wykazu postanowień oraz udzielonych odpowiedzi zawierającego 
oznaczenie jednostki organizacyjnej prokuratury, datę skierowania 
postanowienia do operatora, osobę lub nazwę podmiotu, której (którego) 
postanowienie dotyczy oraz datę udzielenia odpowiedzi przez operatora. 

3. wykaz uprawnionych użytkowników systemu, 
4. sposób przechowywania dokumentów i pieczęci przez użytkowników 

systemu, 
5. zasady ochrony informacji pozyskanych przed osobami postronnymi w formie 

zakazu: ujawniania hasła dostępowego do systemu, zapisywania hasła i 
nazwy konta w miejscu powszechnie dostępnym, pozostawiania bez opieki 
uruchomionego komputera z otwartą aplikacją, ujawniania informacji 
zawartych w systemie osobom nieuprawnionym, ujawniania technik 
i technologii stosowanych w systemie, 

6. obowiązek uprawnionych użytkowników systemu, zgłaszania 
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Prokuratury, przypadków 
naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

 
[Dowód: akta kontroli str. 41-58-zarządzenia Prokuratora Okręgowego] 

 
Ustalono, że pierwszych wysyłek postanowień drogą elektroniczną dokonano:  

• w przypadku P4 w dniu 1 lipca 2011 r. przy terminie wdrożenia określonym na 
1 lipca 2011 r., 

• w przypadku PTC w dniu 2 grudnia 2011 r., przy terminie wdrożenia 
określonym na 1 grudnia 2011 r., 

• w przypadku TP SA w dniu 18 stycznia 2012 r. przy terminie wdrożenia 
określonym na 1 grudnia 2012 r. (w okresie do 17 stycznia 2012 r. nie 
wydano postanowień kierowanych do przedmiotowego operatora), 
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• w przypadku PTK CENTERTEL w dniu 12 czerwca 2012 r. przy terminie 
wdrożenia określonym na 11 czerwca 2012 r. 

Od momentu zawarcia porozumienia (19 czerwca 2012 r.) do dnia 13 listopada 
2012r. (data oględzin transmisji danych) nie dokonywano wysyłek postanowień 
drogą elektroniczną do Polkomtel sp. z o.o. Przyczyną były problemy techniczne 
związane z działaniem aplikacji, leżące po stronie operatora. 
 
[Dowód; akta kontroli str. 59-61-protokół oględzin 1/PO] 

 
Wysyłanie drogą elektroniczną do operatorów telekomunikacyjnych, postanowień 

prokuratorów w sprawie pozyskania danych telekomunikacyjnych odbywało się 
w pomieszczeniach Wydziału IV do Spraw Informatyzacji i Analiz, Prokuratury 
Okręgowej we Wrocławiu. 
 
Z dokonanych oględzin:  

• pomieszczeń Wydziału IV 
• wysyłki drogą elektroniczną do operatorów telekomunikacyjnych postanowień 

prokuratorów dotyczących pozyskania danych telekomunikacyjnych 
(postanowienia zarejestrowane w Wydziale IV pod pozycjami 
IV0918/1411/12, IV0918/1410/12 i IV0918/1406/12), a także wysyłki 
materiałów (zarejestrowanej w Wydziale IV pod pozycją IV0918/1438/12) 
nadesłanych przez operatora do prokuratora wydającego postanowienie  

wynikało, że: 
1. pomieszczenia Wydziału IV znajdowały się w części parterowej budynku 

zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 38 B (siedziba 
Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki-Wschód). 

2. pomieszczenia Wydziału IV stanowiły strefę zamkniętą. Wejście do 
pomieszczeń było zabezpieczone elektronicznym zamkiem szyfrowym. 
Dostęp osób innych niż zatrudnione w Wydziale IV wymagał akceptacji 
i obecności pracownika Wydziału. 

3. postanowienia prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dotyczące 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, a kierowane do operatorów 
drogą elektroniczną były dostarczane bezpośrednio przez prokuratorów do 
Wydziału IV drogą elektroniczną w postaci zeskanowanych plików na 
skrzynkę poczty elektronicznej Wydziału. Dostęp do skrzynki był 
ograniczony do osób upoważnionych do obsługi systemów retencji danych 
telekomunikacyjnych.  

4. wpływające postanowienia były drukowane,  dekretowane przez Naczelnika 
Wydziału IV (wyznaczenie osoby uprawnionej do wysyłki danego 
postanowienia i odbioru nadesłanych materiałów) i rejestrowane w rejestrze 
wydziałowym. 

5. przykładowych (rzeczywistych) wysyłek do operatorów telekomunikacyjnych 
postanowień prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu 
dotyczących pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, a także odbioru 
i wysyłki do prokuratora materiałów nadesłanych przez operatora, w czasie 
oględzin dokonywał Analityk Kryminalny Wydziału IV Pan [...]8 uprawniony 
do użytkowania systemów retencji w odniesieniu do operatorów: P4 sp. z 
o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej SA, Telekomunikacji Polskiej SA, Polskiej 
Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. z o.o. i Polkomtel sp. z o.o. 
Uprawnienia do obsługi systemów retencji wynikały ze stosownych 
zarządzeń Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu. 

                                                      
8 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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6. uprawniony użytkownik systemów, wymieniony wyżej posiadał karty 
mikroprocesorowe (wydane przez operatorów P4 sp. z o.o., Polska 
Telefonia Cyfrowa SA i zakupione przez Prokuraturę na potrzebę wymiany 
korespondencji z Polkomtel sp. z o.o.), umożliwiające identyfikację 
użytkownika systemów oraz dostęp do aplikacji poszczególnych 
operatorów. W przypadku Telekomunikacji Polskiej SA oraz Polskiej 
Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. z o.o. narzędziem identyfikacyjnym 
i dostępowym był indywidualny token. 

7. w przypadku wysyłki postanowienia zarejestrowanego w Wydziale IV pod 
pozycją IV0918/1411/12 do Polskiej Telefonii Cyfrowej SA zastosowany 
został następujący tok postępowania: (a) do czytnika połączonego 
z komputerem użytkownika systemu została włożona karta identyfikacyjna, 
(b) po wprowadzeniu indywidualnego hasła nastąpiło otwarcie aplikacji 
wysyłkowej operatora, w tym przypadku PTC SA, (c) po wybraniu 
odpowiedniej zakładki dokonujący czynności wypełnił wymaganą formatkę 
zamieszczając dane dotyczące sygnatury postępowania prokuratorskiego 
oraz dane dotyczące jednostki prokuratury, (d) po wypełnieniu formatki do 
powstałego w ten sposób dokumentu dołączony został plik elektroniczny 
(skan postanowienia prokuratora w sprawie pozyskania danych 
telekomunikacyjnych), (e) po dołączeniu pliku postanowienia, całość została 
wysłana do operatora telekomunikacyjnego, tj. PTC SA., wysyłki 
postanowienia dokonała osoba wymieniona w dekretacji Naczelnika 
Wydziału IV zamieszczonej na wydrukowanej wersji postanowienia 
prokuratora. 

8. w przypadku wysyłki postanowienia zarejestrowanego w Wydziale IV pod 
pozycją IV0918/1410/12 do operatora PTK Centertel Sp. z o.o. do 
komputera został podłączony token. Po wprowadzeniu indywidualnego 
hasła nastąpiło uruchomienie aplikacji wysyłkowej operatora PTK Centertel 
Sp. z o.o. Po przesłaniu kopii postanowienia uprawniony użytkownik złożył 
zapytania zgodnie z określonymi w postanowieniu kryteriami, 
z wykorzystaniem udostępnionych w aplikacji formatek.  

9. w przypadku wysyłki postanowienia zarejestrowanego w Wydziale IV pod 
pozycją IV0918/1406/12 został zastosowany następujący tok postępowania: 
(a) po podłączeniu tokena do komputera oraz wprowadzeniu 
odpowiedniego indywidualnego loginu i hasła, użytkownik uzyskał dostęp do 
poczty elektronicznej TP SA., (b) w dalszej kolejności została utworzona 
wiadomość tekstowa zawierająca sygnaturę postępowania oraz dane 
jednostki prokuratury, (c) do wiadomości tekstowej został dołączony plik 
postanowienia prokuratora, (d) w dalszej kolejności przygotowana przesyłka 
została zaszyfrowana oraz opatrzona podpisem elektronicznym 
upoważnionego użytkownika systemu, (e) po zakończeniu przedmiotowych 
czynności wiadomość z załączonym plikiem postanowienia została wysłana 
do operatora, tj. TP SA. 

10. we wszystkich poddanych oględzinom przypadkach, wysyłania do 
operatorów telekomunikacyjnych postanowień prokuratorów dotyczących 
pozyskania danych telekomunikacyjnych, komunikacja z operatorami 
odbywała się na stronach zaszyfrowanych (https). 

11. dane telekomunikacyjne w postaci plików komputerowych uzyskane od 
operatorów na podstawie postanowienia były przesyłane na adres poczty 
elektronicznej Prokuratury lub udostępniane w aplikacjach operatorów. 

12. stwierdzenie faktów uzyskania od poszczególnych operatorów danych 
telekomunikacyjnych następowało poprzez okresowe przeglądania poczty 
elektronicznej w części dotyczącej przesyłek przychodzących lub wykazów 
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złożonych zapytań w aplikacji operatorów, przez upoważnionych  
użytkowników systemów. Poszczególni użytkownicy posiadali dostęp do 
przesłanych danych wyłącznie związanych z wysyłanymi przez nich 
postanowieniami. 

13. w przypadku odbioru nadesłanych danych z wysyłki postanowienia 
zarejestrowanego w Wydziale IV po pozycją IV0918/1438/12 zastosowano 
następujący tok postępowania: (a) po zalogowaniu do systemu poczty 
elektronicznej i stwierdzeniu nadejścia przesyłki z danymi 
telekomunikacyjnymi, uprawniony użytkownik systemu sporządził dla 
konkretnego prokuratora (wydającego postanowienie) wiadomość tekstową 
informującą o przekazaniu danych związanych z wydanym postanowieniem, 
(b) do sporządzonej wiadomości dołączony został folder z danymi 
telekomunikacyjnymi i całość poprzez wewnętrzną sieć teleinformatyczną 
Prokuratury Okręgowej została przesłana na skrzynkę pocztową 
właściwego merytorycznie prokuratora, (c) fakt pozyskania danych 
telekomunikacyjnych oraz przekazania ich właściwemu prokuratorowi został 
zarejestrowany w rejestrze wydziałowym, (d) rejestracja dostarczenia 
pozyskanych danych telekomunikacyjnych właściwemu prokuratorowi 
stanowiła podstawę do uznania sprawy za ostatecznie załatwioną. 

14. wewnętrzna sieć teleinformatyczna Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, 
służąca do przesyłania miedzy innymi pozyskanych od operatorów danych 
telekomunikacyjnych prokuratorom, była siecią odseparowaną od sieci 
zewnętrznych (internetu), zabezpieczoną tunelem VPN, z funkcją 
szyfrowania wiadomości. Dostęp do sieci był możliwy wyłącznie poprzez 
wprowadzanie indywidualnych loginów (przydzielanych przez administratora 
systemu) i haseł ustalanych we własnym zakresie przez poszczególnych 
uprawnionych użytkowników. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 59-61-protokół oględzin 1/PO] 

 
W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.) drogą 
elektroniczną przekazano do operatorów łącznie 66 postanowień prokuratorów 
w sprawie udostępnienia danych telekomunikacyjnych, co stanowiło 17,2% ogólnej 
liczby wydanych postanowień (383). W 2011 r. (od 1 lipca) w przedmiotowej formie 
przekazano operatorom 19 postanowień co stanowiło 8% liczby ogólnej (238). W  I  
półroczu 2012 r. postanowienia przekazane operatorom drogą elektroniczną 
w liczbie 47 stanowiły 32,4% wielkości ogólnej (145). 
 
[Dowód: akta kontroli 9-61-protokół oględzin 1/PO, str. 109-111-zestawienie postanowień] 

 
Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny pomieszczeń Wydziału V Śledczego 
wykazały, że: 

1. Wydział V Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu mieścił się w całości 
w budynku zlokalizowanym przy ul. Sądowej 1a, 

2. w budynku, jak w pkt 1 nie funkcjonowały (nie miały siedziby) inne (poza 
Prokuraturą Okręgową) instytucje, 

3. budynek był dozorowany w systemie ciągłym poprzez obecność portiera 
(pracownika biura ochrony), 

4. dostęp do posesji możliwy był jedynie od strony ul. Sądowej przez metalową 
bramę i furtkę umieszczone w murze z cegły o wysokości ok. 4-5 m. 
Otwarcie furtki było dokonywane przez portiera z pomieszczenia wewnątrz 
budynku i było możliwe po zgłoszeniu przez domofon, 

5. wszystkie otwory okienne budynku były okratowane, 
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6. wejście do budynku (z podwórka posesji) było możliwe przez drzwi drewniane 
okratowane  otwierane przez portiera z pomieszczenia wewnątrz budynku 
po wcześniejszym zgłoszeniu przez domofon, 

7. wejście do korytarza na parterze budynku było możliwe przez drzwi metalowe 
(oszklone) otwierane przez portiera, 

8. przed wejściem jak w pkt 5 znajdowała się bramka z urządzeniem do 
wykrywania matali oraz szafki depozytowe na przedmioty, których 
wnoszenie jest zabronione, 

9. na zewnątrz przed wejściem głównym do budynku oraz wewnątrz przy 
drzwiach wiodących do korytarza na parterze umieszczone były kamery 
umożliwiające monitoring pracownikowi ochrony, 

10. pomieszczenia Wydziału V znajdowały się na parterze, I i II piętrze budynku 
zlokalizowanego przy ul. Sądowej 1a i składały się z 10 gabinetów 
prokuratorskich, 3 pomieszczeń sekretariatu oraz 1 pomieszczenia 
asystenta prokuratora. 
 

[Dowód: akta kontroli str113-114-protokół oględzin 3/PO] 

 
Przeprowadzone oględziny pomieszczeń Wydziału VI ds. Przestępczości 
Zorganizowanej wykazały, że: 

1. Wydział VI Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu mieścił się na II piętrze 
budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale 30, 

2. wejście do pomieszczeń Wydziału było możliwe w dwóch punktach 
zabezpieczonych drzwiami otwieranymi z wewnątrz po uprzednim 
zgłoszeniu przez domofon, 

3. pomieszczenia Wydziału VI składały się z 8 gabinetów prokuratorów 
i 3 pomieszczeń sekretariatu. 

[Dowód: akta kontroli str. 115-116 protokół oględzin 4/PO] 

 
Ponadto w toku oględzin pomieszczeń wymienionych wyżej Wydziałów Prokuratury 
ustalono, że: 

1. gabinety prokuratorów były zamykane drzwiami drewnianymi z zamkami 
patentowymi. Gabinety były wyposażone w meble biurowe z materiałów 
drewnopochodnych oraz szafy metalowe (1 lub 2 w zależności od potrzeb), 

2. pomieszczenia sekretariatów były wyposażone w szafy biurowe (w tym szafy 
metalowe)  

3. w odrębnych pomieszczeniach sekretariatów, (w szafach metalowych) były 
przechowywane akta podręczne, akta postepowań zawieszonych oraz akta 
postępowań prawomocnie zakończonych (prawomocne umorzenie, 
odmowa wszczęcia postępowania), 

4. akta główne postępowań w toku były przechowywane w gabinetach 
prokuratorów w szafach metalowych, 

5. materiały zawierające dane telekomunikacyjne, pozyskane od 
poszczególnych operatorów stanowiły składnik akt głównych, 

6. w przypadku postępowań zakończonych sporządzeniem aktu oskarżenia 
materiały zawierające pozyskane dane telekomunikacyjne były 
przekazywane, jako część akt do właściwego sądu. 
 

[Dowód; akta kontroli str. 113-116-protokoły oględzin 3/PO i 4/PO] 

 
W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu nie prowadzono wyodrębnionej, 

zbiorczej ewidencji umożliwiającej pozyskanie danych na temat, kto, kiedy, w jakim 
celu oraz w jakim zakresie pozyskiwał dane telekomunikacyjne. Rejestr 
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pozyskiwania danych telekomunikacyjnych drogą elektroniczną był prowadzony 
począwszy od 1 lipca 2012 r. w Wydziale IV Prokuratury i zawierał dane dotyczące: 
oznaczenia jednostki organizacyjnej prokuratury, daty skierowania postanowienia do 
operatora, osoby lub podmiotu, której (którego) postanowienie dotyczyło oraz datę 
udzielenia odpowiedzi przez operatora.  
 
[Dowód: akta kontroli str. 121-122-pismo Zastępcy prokuratora Okręgowego, str. 134-136-notatka 
służbowa nr 3/PO/2012, str. 59-61-protokół oględzin 1/PO] 

 
W związku z brakiem wyodrębnionej, zbiorczej ewidencji, Kontroler wystąpił do 

Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z żądaniem przedłożenia dokumentacji 
umożliwiającej sporządzenia zestawienia zawierającego ilości i zakresu 
pozyskiwanych danych telekomunikacyjnych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 
30 czerwca 2012 r. a także informacji dotyczących stopnia realizacji postanowień 
prokuratorów i ewentualnych przyczyn niepełnego wykonania tych postanowień 
przez operatorów. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 118-120-pismo Kontrolera NIK] 

 
W odpowiedzi Ewa Owsik-Liber, Zastępca Prokuratora Okręgowego przekazała 
Kontrolerowi zarządzenia prokuratorów w sprawie udostępnienia akt postępowań 
w części dotyczącej wydanych postanowień o udostępnieniu danych 
telekomunikacyjnych, materiałów pozyskanych od operatorów oraz doręczeniu 
wydanych postanowień abonentom i nadawcom. Łącznie przekazanych zostało 
31 zarządzeń w tym 29 o odmowie udostępnienia dokumentów i 2 zezwalające 
na udostępnienie wnioskowanych dokumentów. W 19 sprawach prokuratorzy 
nie wydali zarządzeń z uwagi na pozostawanie akt postępowania w dyspozycji 
innych jednostek. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 143-pismo Zastępcy prokuratora Okręgowego, str. 144-202-zarządzenia 
prokuratorów w sprawie udostępnienia dokumentów]   

 
Z informacji przekazanej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, 

sporządzonej na podstawie akt podręcznych postępowań wynikało, że: 
1. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach prowadzonych 
50 postępowań, prokuratorzy wydali łącznie 383 postanowienia zawierające żądania 
udostępnienia danych telekomunikacyjnych, dotyczące 412 osób, 296 adresów 
i 138.614 numerów telefonów. Wydane postanowienia zawierały: 

• 337 żądań udostępnienia bilingów, 
• 357 żądań ujawnienia danych adresowych abonentów, 
• 489 żądań określenia lokalizacji (BTS), 
• 16 żądań lokalizacji i danych abonentów internetowych. 

2. W 2011 r. wydanych zostało łącznie 238 postanowień zawierających żądania 
udostępnienia danych telekomunikacyjnych dotyczących 258 osób, 139 adresów 
i 38.622  numerów telefonów. Wydane postanowienia zawierały: 

• 220 żądań udostępnienia bilingów, 
• 224 żądania ujawnienia danych adresowych abonentów, 
• 410 żądań określenia lokalizacji (BTS), 
• 3 żądania lokalizacji i danych abonentów internetowych, 

3. W I półroczu 2012 r. wydanych zostało 145 postanowień zawierających żądania 
udostępnienia danych telekomunikacyjnych dotyczących 154 osób 157 adresów 
i 99.992 numerów telefonów. Wydane postanowienia zawierały:  

• 117 żądań udostępnienia bilingów, 
• 133 żądania ujawnienia danych adresowych abonentów, 



 

16 

• 79 żądań określenia lokalizacji (BTS), 
• 13 żądań lokalizacji i danych abonentów internetowych. 

 
[Dowód; akta kontroli str. 109-111-zestawienie pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych] 

 
 W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. prokurator Wydziału III 
Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym w realizacji międzynarodowej 
pomocy prawnej wydał 2 postanowienia (III Oz. 437/12) z dnia 21 sierpnia 2012 r. 
dotyczące 2 numerów telefonów, w zakresie ustalenia danych użytkownika 
tj. numeru telefonu i wykazu połączeń (bilingu). W przypadku postanowienia 
zawierającego żądanie ustalenia danych użytkownika telefonu prokurator uzyskał 
odpowiedź od operatora, z której wynikało, że wskazany nr dotyczy telefonu na 
kartę i w związku z tym nie jest możliwa identyfikacja użytkownika. W przypadku 
postanowienia zawierającego żądania udostępnienia wykazu połączeń prokurator 
uzyskał od operatora informację w pełnym zakresie. 
 
[Dowód: akta kontroli str. 142-zestawienie pozyskanych danych telekomunikacyjnych] 

 
W działalności Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia 
pozyskiwanych danych telekomunikacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Prokuratury Okręgowej we 
Wrocławiu związane z zabezpieczeniem pozyskiwanych danych 
telekomunikacyjnych. 

 

1.2. Sprawność i szybkość pozyskiwania informacji. 

 Badania w przedmiotowym zakresie dokonano w odniesieniu do 2 postanowień 
zawartych w aktach postępowań oznaczonych sygnaturami V Ds. 74/12 i V Ds. 
73/10.  
1. W odniesieniu do postępowania oznaczonego V Ds. 74/12: 

• postanowienie zostało wydane w dniu 21 marca 2012 r. i skierowane do 
operatora drogą elektroniczną, 

• postanowienie dotyczyło ustalenia danych abonentów 2 numerów telefonów 
komórkowych, 

• postanowienie zostało zrealizowane przez operatora w dniu 22 marca 2012r. 
- żądanych danych nie udostępniono z uwagi na fakt, że oba numery 
dotyczyły telefonów na kartę, 

2. W odniesieniu do postępowania oznaczonego V Ds. 73/10: 
• postanowienie zostało wydane w dniu 8 lutego 2011 r. i wpłynęło do 

operatora w dniu 16 lutego 2011 r. 
• postanowienie zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
• postanowienie dotyczyło podania kodów PUK 1 i PUK 2 zabezpieczonego 

w toku postępowania telefonu z kartą SIM, 
• postanowienie zostało zrealizowane w dniu 14 marca 2011 r. w pełnym 

zakresie. 
W odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej postanowień: 

• nie wystąpiły przypadki kwestionowania przez operatorów (adresatów 
postanowień) uprawnień prokuratorów do pozyskania żądanych danych 
telekomunikacyjnych, 

• nie wystąpiły przypadki zwłoki w udzielaniu odpowiedzi przez operatorów. 
[Dowód: akta kontroli str. 141-notatka służbowa nr 6/PO/2012] 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

 
W działalności Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w zakresie sprawności 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Prokuratury Okręgowej we 
Wrocławiu w zakresie sprawności pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. 

 

1.3. Terminowość realizacji obowiązków ustawowych. 

 Badania w przedmiotowym zakresie dokonano w odniesieniu do 2 postanowień 
zawartych w aktach postępowań oznaczonych sygnaturami V Ds. 74/12 i V Ds. 
73/10. 
1. W odniesieniu do postępowania oznaczonego V Ds. 74/12: 

• postanowienie zostało wydane w dniu 21 marca 2012 r. i skierowane do 
operatora drogą elektroniczną, 

• postanowienie dotyczyło ustalenia danych abonentów 2 numerów telefonów 
komórkowych, 

• postanowienie zostało zrealizowane przez operatora w dniu 22 marca 2012r. 
- żądanych danych nie udostępniono z uwagi na fakt, że oba numery 
dotyczyły telefonów na kartę, 

2. W odniesieniu do postępowania oznaczonego V Ds. 73/10: 
• postanowienie zostało wydane w dniu 8 lutego 2011 r. i wpłynęło do 

operatora w dniu 16 lutego 2011 r. 
• postanowienie zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
• postanowienie dotyczyło podania kodów PUK 1 i PUK 2 zabezpieczonego 

w toku postępowania telefonu z kartą SIM, 
• postanowienie zostało zrealizowane w dniu 14 marca 2011 r. w pełnym 

zakresie. 
W odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej postanowień: 

• wydającymi postanowienia byli prokuratorzy prowadzący postępowania, 
• wydane postanowienia zostały doręczone adresatom korespondencji, 

tj. operatorom telekomunikacyjnym, 
• nie zachodziły okoliczności wymagające zastosowania art. 218 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, w części dotyczącej doręczenia postanowień 
abonentom telefonów lub nadawcom, 

• nie wystąpiły przypadki żądania zabezpieczenia danych informatycznych 
określone w art. 218 a Kodeksu postępowania karnego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 141-notatka służbowa nr 6/PO/2012] 

 

W działalności Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w zakresie realizacji 
obowiązków ustawowych związanych z pozyskiwaniem danych 
telekomunikacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez prokuratorów 
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu obowiązków ustawowych związanych z 
pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych. 

IV. Uwagi i wnioski 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 
Ustalone nieprawidł  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, wobec braku stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości nie 
sformułowała wniosków pokontrolnych. 

 

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 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 

 

Wrocław, dnia  21 grudnia 2012 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

 

Kontroler 

 
Dyrektor 

Delegatury NIK we Wrocławiu 
z up. Mieczysław Biernat 

 
Marian Macocha 

Gł. Specjalista KP 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


