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Szanowny Panie Ministrze!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła informacja, że od trzech tygodni część 

operatorów przekazuje dane lokalizacyjne osób objętych kwarantanną1. Podstawą do 

takiego działania miały być decyzje Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie 

art. 11 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), które miały 

dotyczyć danych lokalizacyjnych użytkowników „podlegających nadzorowi 

epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji”2. 

Należy wskazać, że tego rodzaju działania budzą zasadnicze wątpliwości z punktu 

widzenia konstytucyjnych gwarancji ochrony prawa do prywatności i autonomii 

informacyjnej jednostki (art. 47 i art. 51 Konstytucji RP) oraz dopuszczalnych ograniczeń 

tych praw, które muszą być wprowadzane w ustawie i spełniać określone konstytucyjnie 

warunki. Ogólna norma kompetencyjna do wydawania przez Prezesa Rady Ministrów 

poleceń przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie spełnia tych 

1 S. Wikariak, T. Żółciak, Dane lokalizacyjne osób na kwarantannie już trafiają do wojewodów. Część operatorów 
telefonii nie czeka na specustawę, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1469571,dane-lokalizacyjne-przekazywanie-
koronawirus-prawo-do-prywatnosci.html.
2 Tamże.
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warunków. Należy wskazać, że zarówno w polskiej, jak i europejskiej przestrzeni prawnej 

tego rodzaju dane podlegają szczególnej ochronie. 

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627) zwracam 

się do Pana Ministra z prośbą o przekazanie Rzecznikowi wyjaśnień w niniejszej sprawie. 

Proszę w szczególności o przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich kopii wszystkich 

wydanych na podstawie wskazanych wyżej przepisów decyzji Prezesa Rady Ministrów 

skierowanych do operatorów telekomunikacyjnych.

                                                                             Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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