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OPINIA 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154) 

Adwokatura jest ustawowo do w ochronie praw i 
obywatelskich oraz w i stosowania prawa (art. 1 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z zm.). Z tego powodu, w obszarze 

szczególnego zainteresowania Naczelnej Rady Adwokackiej, której zadaniem jest m.in. 
wydawanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i 
postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, projekty gwarancji 

i w korzystaniu przez jednostki z praw i konstytucyjnych. 

Zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw, druk sejmowy nr 154 (dalej: Projekt) do 

w zakresie korzystania przez jednostki z ich praw i konstytucyjnych, w 

z prawa do tajemnicy korespondencji oraz zasady autonomii 

informacyjnej. Ponadto Naczelna Rada Adwokacka nie ze stwierdzeniem 
zawartym w uzasadnieniu opiniowanego Projektu, ma on na celu dostosowanie stanu 
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prawnego do wyroku Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., wydanego w sprawie pod 

sygn. akt K 23/11. Projekt ten bowiem tylko w niektórych aspektach odnosi do ww. 
orzeczenia Konstytucyjnego. W tym zakresie w zasadzie stanowi powtórzenie 
propozycji przedstawionych w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o PoUcji oraz 

niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3765 (dalej: projekt senacki), procedowanym przez 

Parlament poprzedniej kadencji, krytycznie opiniowanym przez 

Projekt wprowadza nowe w stosunku do senackiego projektu, które zdaniem 

Naczelnej Rady Adwokackiej standardy ochrony praw i obywatelskich, a 
nie z wykonania wyroku Konstytucyjnego, wydanego w 

sprawie pod sygn. akt K 23/11. 

W z Projektu, a wniesieniem - po prac legislacyjnych 

nad projektem senackim - wniosku do Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich w dniu 4 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod akt K 41/15, a 
przepisów stosowanie kontroli operacyjnej, Naczelna Rada 

Adwokacka przedstawia kilka uwag projektowanych Ze na 

niezwykle szybkie tempo prac legislacyjnych (Projekt do Sejmu RP w dniu 23 grudnia 

2015 r., jego pierwsze czytanie ma w dniu 29 grudnia 2015 r.), Naczelna Rada 

Adwokacka przestawia swoje uwagi w sposób skrótowy. 

1. Na mocy przepisów zawartych w Projekcie, w znacznej mierze 

z propozycjami senackiego projektu, adwokaci mogli poddawani najbardziej 

ingerencyjnym pracy operacyjnej - kontroli operacyjnej i pozyskiwaniu danych 

telekomunikacyjnych. takie godzi w prawa i konstytucyjne, w 
w prawo do obrony, z którym nierozerwalnie jest istnienie 

zaufania adwokatem pomoc a jego W 

Projekcie proponuje wprowadzenie mechanizmu to 

funkcjonariusze Policji lub innych o tym, czy informacje uzyskane 

w trakcie operacyjnych lub i 

w tym zakresie dalsze z wykorzystaniem tych 
na potrzeby procesowe. takie stanowi dla 

ochrony tych tajemnic i dla praw i ochronie których tajemnica ta 

1 Kalendarium prac i NRA w zakresie senackiego projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw jest pod adresem: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/kalendarium-dzialan-nra-
dotyczacych-projektu-ustawy-o-policji/. 
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2. W za stanowiskami przedstawianym w toku prac legislacyjnych nad projektem 

senackim w 2015 r., Naczelna Rada Adwokacka raz jeszcze w wyroku z 30 

lipca 2014 r. Konstytucyjny art. 19 ustawy o Policji, art. 9e ustawy o 
Granicznej, art. 36c ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ustawy o 

Wojskowej i wojskowych organach art. 27 ustawy o Agencji 

oraz Agencji Wywiadu, art. 31 ustawy o 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego, art. 17 ustawy o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim nie gwarancji 
komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

informacje zakazami dowodowymi, co do których nie tajemnicy 

zawodowej uchylenie niedopuszczalne, niezgodne z art. 42 ust. 2, art. 4 7, 

art. 49, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. l w z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

3. Podobnie, jak to miejsce w projekcie senackim, Projekt wprost wskazuje, w 
ramach kontroli operacyjnej do utrwalania chronionych jako 
tajemnica zawodowa - adwokacka, oraz dziennikarska Z Projektu 

wynika, osoby do ochrony tajemnicy i adwokackiej, nie 
wykluczone spod przepisów o kontroli operacyjnej. Projekt, w za 

projektem senackim, natomiast dokonywania przez funkcjonariuszy 
oceny, czy w jej ramach zgromadzone 

dane o której mowa w art. 178 kp.k czy o 

której mowa w art. 180 § 2 k.p.k W przypadku stwierdzenia, chodzi o 

aktualizuje zniszczenia zgromadzonych danych. W przypadku 

danych chronionych jako tajemnica adwokacka, funkcjonariusz ma 
je prokuratorowi, a ten do celem 

wydania: 1) postanowienia o zgody na wykorzystanie ich w 

karnym, albo 2) o komisyjnym i protokolarnym ich 

zniszczeniu. 

4. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej w którym to funkcjonariusz danej 

- zainteresowany i prowadzeniem karnego o 
na którego prowadzona jest kontrola operacyjna - ma 

czy zgromadzony zawiera chronione jako tajemnica lub 
adwokacka krytycznie. Przede wszystkim, istnieje ryzyko, z uwagi na 
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wczesny zazwyczaj przedprocesowy charakter operacyjno 

rozpoznawczych, do których zalicza kontrola operacyjna -

poufnego kontaktu adwokata z formalnie jeszcze 

podejrzanym, uznawany za informacji chronionych, 

informacje o której mowa w art. 180 § 2 k.p.k. Taka 
praktyka w oczywisty sposób prawo do obrony, które aktualizuje z 

klienta do adwokata, nie formalnego przedstawienia zarzutów. 

Ponadto w sytuacji, gdy kontrola operacyjna prowadzona wobec osoby 

nieoznaczonej "NN", nie ustalenie, czy zgromadzone chronione 

jako jedna z tajemnic zawodowych. 

S. Naczelna Rada Adwokacka ponownie krytycznie odnosi do proponowanego 

mechanizmu zwalniania z tajemnicy. Projektowany mechanizm poinformowanie 
dwóch podmiotów (prokuratora i o fakcie zarejestrowania w ramach kontroli 

operacyjnej chronionych jako tajemnica, o której mowa w art. 180 § 2 k.p.k. 
Naczelnej Rady Adwokackiej budzi funkcjonariusz nie 

sam zniszczenia dane 

tajemnicy z art. 180 § 2 k.p.k. jak i do o decyzji w sprawie 
zniszczenia lub wykorzystania tych tylko je 

prokuratorowi. jest rola prokuratora, którego zadaniem ma jedynie 
wnioskowanie do o decyzji w przedmiocie tych danych. Procedura w tym 

powoduje, chroniona na podstawie art 180 § 2 k.p.k. stanie znana 

podmiotom. Ponadto proponowane regulacje w do art. 180 § 2 

k.p.k.2 nie jakichkolwiek którymi powinien 
o wykorzystaniu informacji, co stwarza ryzyko decyzji arbitralnych 

w tym zakresie. 

6. W za dotychczasowymi stanowiskami, projektu senackiego, Naczelna 

Rada Adwokacka krytycznie ocenia projektowane nie 

by postanowienie o zgody na wykorzystanie 

prawnie uzasadnienie. 

wzór dla tej instytucji, postanowienie wydane na podstawie art. 180 § 2 k.p.k 

uzasadnienie takie natomiast zawiera. 

2 Wart. 180 § 2 k.p.k. zwolnienia z tajemnicy jest dla dobra wymiaru 
oraz ustalenia danej na podstawie innego dowodu. 
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7. Naczelna Rada Adwokacka zwraca wreszcie Projekt, podobnie jak 

procedowany projekt senacki, nie przewiduje 

przez do ochrony tajemnicy i adwokackiej, na 

postanowienie o wykorzystaniu w karnym 

8. Konstytucyjny w wyroku z 30 lipca 2014 r. do kwestii ochrony 

tajemnic prawnie chronionych i braku regulacji niszczenie 

w swej istocie legislacyjne 
(do art. 180 § 2 kp.k) powinny ochrony tajemnicy zawodowej w 

trakcie operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej. Zdaniem 

Konstytucyjnego nie ma uzasadnionych podstaw, by na tym etapie 
standardy przewidziane w 

karnym, przeciwnie, standardy te - z uwagi na kontroli oraz jej 

ponadprocesowy charakter - powinny co· najmniej ze standardami w 
karnym. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, wykonanie wyroku 

Konstytucyjnego, w proponowanym tego wskazania 

Konstytucyjnego nie realizuje, proponowany standard ochronny jest 

na gruncie art. 180 § 2 kp.k. 

9. Projekt ponadto nie wprowadza jakichkolwiek mechanizmów, na celu 

zagwarantowanie osobie, wobec której zastosowano kontroli operacyjnej, 
zakwestionowania, ex post, zastosowania 

operacyjnych na drodze Na wprowadzenia takich regulacji 

Konstytucyjny w wyroku z 12 grudnia 2005 r., sygn. akt K 32/04 
oraz w jego postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 25 stycznia 

2006 r., sygn. akt S 2/06. W ostatnim czasie na Rzecznik 

Praw Obywatelskich we wniosku z 4 grudnia 2015 r. sygn. akt K 41/15. Brak 

zakwestionowania operacyjnych przez wobec której one 
stosowane nie zapewnia skutecznej ochrony tajemnicy korespondencji oraz autonomii 

informacyjnej, gwarantowanych przepisami Konstytucji RP. 

10. Twórcy Projektu znacznie ponad cel wprowadzenia 
to jest wykonanie wyroku Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 
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r., wydanego w sprawie pod sygn. akt K 23/11, w zakresie wprowadzenia 

na Policji i innym do tzw. "danych 

internetowych". W za pole do olbrzymich 

przyznanie ww. podmiotom po te dane, bez jakiejkolwiek 

uprzedniej, merytorycznej kontroli. jest wprowadzenie 

w Projekcie "dane internetowe" z do przepisu art. 18 ust. 1 - S 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o skoro 

przedmiotowa regulacja takim w miejscu nie Zarówno 

brak definicji legalnej "dane internetowe", jak i poziomu ich 

ochrony w stosunku do danych telekomunikacyjnych, w ocenie Naczelnej Rady 

Adwokackiej wadliwe 

11. Projekt przewiduje ponadto utrzymanie bardzo ogólnej podstawy prawnej do 
pozyskiwania przez i inne danych telekomunikacyjnych. Pozyskiwanie 

tych danych w zasadzie w ramach "wykonywania przez te 

podmioty, przy czym Centralne Biuro Antykorupcyjne uprawione do 

pozyskiwania danych telekomunikacyjnych w celach analitycznych. Zdaniem Naczelnej 

Rady Adwokackiej projektowane jedynie aktualnie stan, 

nadal w z celami, jakie wprowadzeniu tzw. retencji 
danych, to jest wprowadzeniu mechanizmów na efektywniejsze 

szczególnie Proponowany standard pozyskiwania danych 

telekomunikacyjnych jest nie do pogodzenia z tym wskazanym w wyroku 

Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11, a w orzecznictwie 

Unii Europejskiej (wyrok Unii 

Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach C-293/12 i C-594/12. 

12. Projekt nie wprowadza skutecznych mechanizmów weryfikacji pozyskiwania przez 

i inne danych telekomunikacyjnych, w tym danych internetowych i 

pocztowych. Za nie bowiem procedury 

przez i inne 

nie kontroli i 

pozyskiwania w konkretnym przypadku danych telekomunikacyjnych, a jedynie oddaniu 

obrazu statystycznego, z pozyskiwaniem danych obywateli. Ponadto, 
procedura ze nie charakteru 

uprzedniego, a co - z uwagi na jej fakultatywny charakter - Zdaniem 
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Naczelnej Rady Adwokackiej procedury kontroli nad uzyskiwaniem danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych, sprawowanej przez 

nie za Projektowane nie 

ponadto, co przedmiotem "kontroli nad uzyskiwaniem przez {l inne 

danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych, a jakie - poza 

poinformowaniem organu Policji lub innej o jej wyniku- by jej efekty. 

Dodatkowo, Projekt - odmiennie projekt senacki - nie wprowadza 

uzyskanych danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub 

internetowych pozyskanych przez lub po stwierdzeniu przez 
braku podstaw do ich uzyskania. 

13. Naczelna Rada Adwokacka zwraca na 

proponowanymi 

przez w zakresie pozyskiwania danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych, a przepisami 

podstawy po ww. dane. W Projekcie wskazuje dane telekomunikacyjne, 

internetowe lub pocztowe pozyskiwane w z 

do których w przypadku Policji i innych m.in. 

Tymczasem w sprawozdaniu kierowanym do organy 

Policji i innych kwalifikacje prawne czynów, w 

z których zaistnieniem do pozyskania ww. danych. Z analizy 

projektowanych wynika, nie informowane o 

wszelkich przypadkach pozyskania danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

internetowych przez i inne skoro pozyskiwanie takich danych 

. w ramach realizacji przez te podmioty innych 

14. Za z perspektywy ochrony praw i konstytucyjnych 

Projektu sprawozdanie dla 

przygotowywane przez organy Policji i innych z zachowaniem wymogów ustawy z 

dnia S sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Zdaniem Naczelnej Rady 

Adwokackiej takie spowoduje, osoba, której dane pobrane nigdy 

zapewne nie informacji, do ingerencji w jej prawa i 

konstytucyjne z uwagi na rygor ochrony informacji niejawnych. Procedura kontroli 
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dokonywanej przez nie przewiduje jakiegokolwiek w niej 

osoby, której dane pobrane. 

15. Projekt nie przewiduje realizacji postulatu wprowadzenia 
eksperckiego które Policji i innych w zakresie 

stosowania operacyjno - rozpoznawczych. 

16. Wreszcie wbrew deklarowanym intencjom wykonania wyroku 
Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11, Projekt przewiduje 

wprowadzenie zmian, które w sposób nie z tego wyroku. Takim 

jest dodanie w art. 17 ust. 1 ustawy o CBA, z 

art. 305 kk., które przy kontroli operacyjnej. W tym zakresie 

w uzasadnieniu Projektu nigdzie nie wskazano na 

wprowadzenia tej zmiany. Po wtóre, z art. 305 kk w 
sytuacji, gdy pokrzywdzonym nie jest Skarb podlega na wniosek, a 
zatem brak takiego pokrzywdzonego; efekty prowadzonej 

kontroli operacyjnej. Nie nie Projekt w istotny sposób 

rozbudowuje katalog które przy kontroli operacyjnej 
Wojskowa. Projekt proponuje tu dodanie kilkunastu czynów. Co ciekawe, 

tak szerokiego katalogu nie przepisy Policji. 
Dla w projektu Wojskowa 

w zakresie takich czynów jak: nielegalne organizowanie adopcji 

(art. 211a kk), czy skierowanych przeciwko seksualnej i a 

zatem nietypowych dla zakresu jej Zdaniem Naczelnej Rady 
Adwokackiej wprowadzenie nowych typów czynów, których 
przy kontroli operacyjnej powinno i 

uzasadnione oraz kryterium proporcjonaln ci regulacji. 
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