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Odpowiedź na interpelację nr 29893

Odp. MSWiA na Interpelację nr 29893 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie skali
fałszywych zgłoszeń odnotowanych przez Policję

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 29893 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika 
Wójcika w sprawie skali fałszywych zgłoszeń odnotowanych przez Policję.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 29893 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie 
skali fałszywych zgłoszeń odnotowanych przez Policję, pragnę zauważyć, że ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o działaniach antyterrorystycznych1 wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne2 (zwanej dalej: ustawą) oraz w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny3 
(zwanej dalej: Kodeksem karnym lub k.k.).

Zgodnie z art. 60b ustawy abonenci tzw. kart przedpłaconych (pre-paid) zostali zobowiązani 
do podania dostawcy usług telekomunikacyjnych swoich danych. Celem wprowadzenia ww. przepisów było 
ograniczenie możliwości anonimowego komunikowania się przez przestępców, w tym osoby 
zaangażowane w działalność terrorystyczną. Wprowadzone rozwiązania zmierzały również do ograniczenia 
zjawiska fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych. W tym kontekście należy 
podkreślić szczególną szkodliwość działania sprawców takich czynów, bowiem zachodzi konieczność 
zaangażowania znacznych sił służb, a tym samym mogą one doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania 
organów państwa. Skutkiem tych działań może być zagrożenie dla życia i zdrowia osób, związane 
z potrzebą ewakuacji obiektów, w szczególności w przypadkach, gdy fałszywe alarmy dotyczą szpitali.

Natomiast w Kodeksie karnym zostało wprowadzone m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym 
w przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 224a4 sąd orzeka nawiązkę na rzecz Skarbu 
Państwa w wysokości co najmniej 10.000 zł oraz środek karny w postaci świadczenia pieniężnego 
w wysokości co najmniej 10.000 zł.5

W odniesieniu do pozostałych zagadnień zawartych w interpelacji uprzejmie informuję, 
że są one objęte niejawną formą pracy operacyjnej Policji, wobec czego dane, o które wnioskuje Pan Poseł 
nie mogą zostać udostępnione.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.
4 Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu 
w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym 
wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub 
zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
5 Art. 224b k.k.
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