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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Od kilkudziesięciu miesięcy pojawiają się krytyczne informacje medialne o wykorzystaniu programów 

PRISM, Tempora, XKeyscore i innych pozwalających na monitorowanie i przekazywanie drogą elektronicz-

ną, telekomunikacyjną danych obywateli Unii Europejskiej, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 

obserwuje się intensywne inwigilowanie przedstawicieli rządów, polityków, parlamentarzystów Unii Euro-

pejskiej oraz instytucji rządowych krajów Unii Europejskiej. 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o obszerne i wyczerpujące odpowie-

dzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, czy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytucje rządowe lub inne przekazywały, prze-

kazują drogą elektroniczną, telekomunikacyjną informacje do programów „Bezpieczna przystań”, PRISM i 

innych? Jaka instytucja prowadzi statystykę przekazywanych transferów danych telekomunikacyjnych, elek-

tronicznych? Kto wydał zgodę na przekazywanie tych danych i od kiedy ona obowiązuje w przypadku tych 

programów? Jaka była podstawa prawna, ustawowa przekazania tych danych? Czy istnieją umowy między-

rządowe między Rzecząpospolitą Polską a krajami trzecimi, porozumienia służb Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie przekazywania tych danych? Czy istnieją w tej mierze porozumienia służb Rzeczypospolitej Polskiej 

i innych krajów? 

Po drugie, czy GIODO i UKE były informowane o przekazywaniu danych telekomunikacyjnych dotyczą-

cych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? Jakie ewentualnie stanowisko zajęły w tej sprawie? 

Po trzecie, w czerwcu 2013 r. pan minister Boni zapowiedział prace nad raportem przejrzystości. Kiedy 

ten raport zostanie ogłoszony i na jakim etapie są prace? 

Po czwarte, jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec ogłoszonej 24 czerwca 2013 r. 

opinii instytucji sądowniczych Republiki Federalnej Niemiec, ale również Unii Europejskiej, które uznały, że 

działania wywiadowcze zagranicznych agencji publicznych niosą istotne zagrożenie dla wymiany danych 

pomiędzy Europejskim Obszarem Gospodarczym a państwami trzecimi? W opinii tej zaproponowano, by 

zaprzestać wydawania zgód na międzynarodowy transfer danych, dopóki niemiecki rząd – bądź Unia Euro-

pejska – nie udowodni, że nielimitowany dostęp zagranicznych służb wywiadowczych do danych obywateli 

Unii Europejskiej, w tym Niemiec, spełnia wymagania wynikające z podstawowych zasad prawa ochrony 

danych osobowych, na przykład w zakresie niezbędności, proporcjonalności i celowości. Zaproponowano 

też, by rozważyć, czy nie powstrzymać transferu tych danych na podstawie porozumienia o „bezpiecznej 

przystani” oraz standardowych klauzul umownych. 

Po piąte, czy w latach 2013 i 2014 przeprowadzono analizę, audyt zabezpieczeń kontrwywiadowczych w 

zakresie bezpieczeństwa przekazywania informacji, poczty rządowej, informacji elektronicznej do placówek 

dyplomatycznych, instytucji rządowych, infrastruktury krytycznej systemów sieci teleinformatycznej Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych, MON, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

ABW i innych? 

Po szóste, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o opinię oraz ocenę funkcjonowania służb ABW, Służ-

by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, BOR i innych służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w związku z tak popularną ostatnio aferą 

podsłuchową. Czy rozpoczęto kontrolę, audyt, analizę w wymienionych służbach? 

Po siódme, czy należy wprowadzić dodatkowe procedury kontrolne – tarczę antykorupcyjną – w związku 

z realizowanymi obecnie w Ministerstwie Obrony Narodowej zakupami i przetargami? 

Po ósme, w dniu 13 czerwca 2013 r. pan minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował: „trwa badanie, 

czy opisane przez światową prasę inwigilowanie internetu przez amerykańskie agencje dotyczy również Pol-

ski”. Czy to badanie zakończyło się i ewentualnie jakie są jego wyniki? 

Po dziewiąte, na jakich warunkach Google czy Facebook udostępniają dane dotyczące polskich użytkow-

ników usług? 



Po dziesiąte, czy firmy świadczące usługi drogą elektroniczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podle-

gają takim samym regulacjom jak firmy zagraniczne zarejestrowane poza granicami kraju? 

Po jedenaste, czy w prawodawstwie polskim obowiązują jednolite standardy ochrony poczty elektronicz-

nej i danych telekomunikacyjnych? 

Maciej Klima 




