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Z ogromnym zaniepokojeniem przyjąłem zawarte w wystąpieniu Pana Mariusza 
Kamińskiego Ministra – Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych podczas 
posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 maja 2016 roku, informacje o  
szerokim zakresie inwigilowania różnych grup społecznych i osób w latach 2007 – 2015 
przez służby specjalne oraz zaniechaniach podejmowania działań przez te służby w  
przypadkach, gdy ich prowadzenie było nieodzowne. 

Informacje te mogą świadczyć o znacznej skali naruszeń praw i wolności obywatelskich 
zwłaszcza, że – jak wynika z kontekstu wypowiedzi - działania te były podejmowane bez  
podstawy prawnej i faktycznej.

W związku z tym zwróciłem się do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego o wskazanie 
bliższych danych odnoszących się do konkretnych przypadków niezgodnych z prawem 
działań i zaniechań służb specjalnych, w szczególności zaś o przedstawienie zamierzeń 
dotyczących ewentualnych dalszych czynności w tym zakresie, a także o zadysponowanie 
przesłania kopii 19 zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstw już złożonych do  
prokuratury wspomnianych w jego wystąpieniu.

W odpowiedzi na moje wystąpienie zostałem poinformowany, że przemówienie 
wygłoszone przez Pana Ministra Mariusza Kamińskiego zawiera wszelkie informacje, które 
mogły zostać udostępnione. Z uzyskanej przeze mnie odpowiedzi wynika ponadto, że 
zgodnie z  zapowiedzią Pana Ministra do Prokuratury Krajowej skierowanych zostało 19 
zawiadomień o popełnieniu przestępstw. Prokuratura Krajowa jest zatem obecnie 
dysponentem informacji zawartych w tych zawiadomieniach, objętych tajemnicą śledztwa. 
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W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie mi kopii 
wspomnianych wyżej 19 zawiadomień wraz z ewentualnymi załącznikami oraz o  
poinformowanie o biegu nadanym poszczególnym z nich. 

W przypadku, gdyby powyższe informacje i dokumenty były objęte ochroną wynikającą 
z ustawy o ochronie informacji niejawnych, będę wdzięczny za nadesłanie ich 
za pośrednictwem kancelarii tajnej. 


