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PROKURATOR GENERALNY 

  

 

Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Szanowny Panie Marszałku, 

wykonując obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku 

Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r., poz. 66) uprzejmie informuję, że w 2020 roku 

wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 6537 osób wnioski o zarządzenie 

kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej, przy czym: 

1/ sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6384 osób, 

2/ sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 

35 osób, 

3/ wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 118 osób. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że stosownie do wymienionego na wstępie 

przepisu w 2020 roku poszczególne organy wnioskowały o kontrolę operacyjną wobec 

następującej liczby osób: 

1/ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 214 osób, przy czym: 

a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 207 osób, 

b) Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec  

7 osób, 

c) brak wniosków o kontrolę operacyjną, które nie uzyskały zgody Prokuratora 

Generalnego;  
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2/ Centralne Biuro Antykorupcyjne – 298 osób, przy czym: 

a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 295 osób, 

b) Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 2 

osób, 

c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody Prokuratora Generalnego wobec 

1 osoby; 

 

 

3/ Inspektor Nadzoru Wewnętrznego nie kierował w 2020 roku wniosków o zarządzenie 

kontroli operacyjnej; 

 

 

4/ Krajowa Administracja Skarbowa – 16 osób, przy czym:  

a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 16 osób,  

b) brak odmów Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia kontroli 

operacyjnej, 

c) brak wniosków o kontrolę operacyjną, które nie uzyskały zgody Prokuratora 

Generalnego; 

 

 

5/ Policja – 5364 osób, przy czym: 

a) sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 5239 osób, 

b) sąd odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 16 osób, 

c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 109 osób; 

 

 

6/ Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 133 osób, przy czym: 

a) Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 127 

osób, 

b) Wojskowego Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zarządzenia kontroli 

operacyjnej wobec 2 osób, 

c) wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody Prokuratora Generalnego wobec 

4 osób; 
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7/ Służba Ochrony Państwa nie kierowała w 2020 roku wniosków o zarządzenie kontroli 

operacyjnej; 

 

 

8/ Straż Graniczna – 328 osób, przy czym:  

a) sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 325 osób, 

b) brak odmów sądu w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej, 

c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 3 osób; 

 

 

9/ Żandarmeria Wojskowa – 87 osób, przy czym: 

a) sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 84 osób, 

b) sąd odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 2 osób, 

c) wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora wobec 1 osoby.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

Prokurator Generalny 

(-) Zbigniew Ziobro 
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