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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2014 r., GMS-WP-173-60/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Z poważaniem 



RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Warszawa, dnia , / /~ 

/4·~, 
PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025/83/14 

Pan 

' /l ~()4-Qui 1 Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Nawiązując do pisma z dnia 11 marca 2014 r. nr GMS-WP-173-60/14, przy 

którym przekazano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych 

innych ustaw, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu, ma on na celu utworzenie noweJ 

jednostki organizacyjnej Policji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji (dalej: 

CBŚP) oraz zwiększenie efektywności prowadzenia przez Policję poszukiwań osób 

zaginionych. 

Projektodawcy zakładają, że CBŚP będzie jednostką organizacyjną Policji 

"służby śledczej" o ogólnopolskim zasięgu działania, realizującą zadania w zakresie 

rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Miałby nią 

kierować Komendant, jako organ Policji podległy Komendantowi Głównemu Policji, 

powoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek 

Komendanta Głównego Policji (podobnie jak to ma mieJSCe w przypadku 

komendantów wojewódzkich Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji; w 

przypadku odwołania Komendanta CBŚP będzie on traktowany jak komendant 

wojewódzki (Stołeczny) Policji i przenoszony do dyspozycji Komendanta Głównego 

Policji). 

2014 r. 
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Na wstępie wskazać należy, że w demokratycznym państwie prawnym, którego 

ustrój opiera się na zasadzie podziału władz, stanowienie prawa należy do władzy 

ustawodawczej. Władzy tej przysługuje znaczna swoboda w określaniu treści prawa, 

a granice tej swobody wyznaczane są przede wszystkim przez normy konstytucyjne. 

Ustawodawca- w granicach swobodnego (politycznego) uznania- dysponuje 

autonomią stanowienia prawa odpowiadającego założeniom politycznym 1 

gospodarczym, czyli przyjmowania rozwiązań, które jego zdaniem najlepiej służyć 

będą realizacji postawionych celów (patrz: orzeczenia Trybunału K<?nstytucyjnego w 

sprawach: sygn. P. 9/01, sygn. K. 19/96, sygn. K. 8/95, sygn. K. 12/94). Ustawodawca 

dysponuje zatem swobodą w ocenie celowości, racjonalności i merytorycznej trafności 

stanowionego prawa, w tym między innymi rozwiązań stanowiących instrumenty 

polityki kryminalnej państwa, w szczególności ukierunkowane na zwalczanie 

przestępczości, która szczególnie dotkliwie godzi w bezpieczeństwo państwa oraz w 

porządek publiczny, o których jest mowa wart. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Z powyższego wynika, że ocena celowości, racjonalności i merytorycznej 

potrzeby powołania, likwidacji, czy też funkcjonowania nowej służby w strukturach 

Komendy Głównej Policji leży wyłącznie w gestii ustawodawcy. 

Koniecznym jest jednak poczynienie spostrzeżenia, że inicjatywa dotycząca 

reorganizacji Policji winna być podjęta po przeprowadzeniu analizy prawidłowości 

funkcjonowania aktualnie obowiązujących rozwiązań. Tymczasem autorzy projektu 

nie przedstawili w uzasadnieniu argumentów przemawiających za przyjęciem 

proponowanej regulacji, w szczególności nie wykazali pozytywnych i negatywnych 

aspektów funkcjonowania obecnej struktury. Uzasadnienie projektu nie zawiera także 

żadnych danych statystycznych, ani wyników analiz, bez których nieuprawniona jest 

konkluzja, iż Policja w aktualnie funkcjonującym kształcie organizacyjnym nie 

realizuje zadań, do których została powołana, a panaceum na taki stan rzeczy stanowić 

będzie właśnie proponowane rozwiązanie. Argumentację projektodawców projektu 

ograniczoną do postawienia ogólnej tezy, że aktualne umiejscowienie Centralnego 

Biura Śledczego w strukturze Komendy Głównej Policji stwarza problemy natury 

zarówno funkcjonalnej, jak i zarządczej, należy zatem ocenić jako niewystarczającą. 
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Przed przejściem do omówienia szczegółowych rozwiązań projektu należy 

zaznaczyć, iż zabrakło w nim normy pozytywnej, powołującej CBŚP. 

Należy też zauważyć, iż w projektowanych art. 19 ust. l, ust. 3, ust. 8 i ust. 

15, art. 19a ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 19b ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm., dalej: 

ustawa o Policji) wskazano Komendanta CBŚP jako nowy podmiot biorący czynny 

udział w procedurze zarządzania kontroli operacyjnej, przy czym założono, że jego 

uprawnienia w tym względzie będą tożsame z uprawnieniami Komendanta Głównego 

Policji. 

Wskazuje na to użycie w powołanych powyżej przepisach funktora 

alternatywy łącznej "lub" pomiędzy wyrazami ,,Komendanta Głównego Policji" a 

wyrazami ,,Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji", co- na przykładzie art. 

19 ust. l projektu - oznacza, że z wnioskiem o zarządzenie wymienionej w tym 

przepisie kontroli operacyjnej oba te podmioty mogą wystąpić do sądu równocześnie 

albo każdy z nich z osobna, przy czym warunkiem skuteczności tego rodzaju wniosku 

nadal pozostaje uzyskanie przez każdy z tych podmiotów uprzedniej zgody 

Prokuratora Generalnego (w przypadku Komendanta CBŚP o zgodę do Prokuratora 

Generalnego będzie występował organ Policji podległy Komendantowi Głównemu 

Policji w randze komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji). 

W tym miejscu należy poczynić spostrzeżenie, iż możliwość równoczesnego 

wystąpienia ze wskazanymi wnioskami obu wymienionych podmiotów może 

powodować w praktyce duże komplikacje. 

W dodanym art. 5a ust. l ustawy o Policji wskazano, że CBŚP wykonuje 

zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości 

zorganizowanej. Tymczasem ani ustawa o Policji (w obowiązującym oraz 

projektowanym brzmieniu), ani też żaden inny akt prawny o randze ustawy nie 

zawiera definicji "przestępczości zorganizowanej". Jeżeliby więc przyjąć, że 

Komendant CBŚP jest właściwym organem do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie 

kontroli operacyjnej tylko w zakresie przestępczości zorganizowanej, to pojawia się 

pytanie o granice tej kompetencji, zważywszy na to, że dopuszczalność kontroli 
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operacyjnej uzależniona jest od konkretnej kwalifikacji prawnej czynu sprawcy bądź 

też od ściśle określonych jego znamion. 

Jednym z czynów karalnych zawartych w katalogu przestępstw, co do których 

dopuszczalna jest kontrola operacyjna, jest czyn z art. 258 k.k., penalizujący udział w 

zorganizowanej grupie przestępczej oraz w związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (albo kierowanie taką grupą lub 

związkiem, jak również ich zakładanie). Czyn z art. 258 k.k. niewątpliwie można 

zaliczyć do kategorii "przestępczości zorganizowanej". 

O ile intencją projektodawców było ograniczenie aktywności CBŚP w sferze 

rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości jedynie do przestępstw z art. 

258 k.k., to tego rodzaju zamierzenie powinno znaleźć swój wyraz w treści 

projektowanych przepisów art. 19-19b ustawy o Policji. Należałoby bowiem w tym 

miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają 

wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. 

Dodatkowo wypada przypomnieć, że zgodnie z wywodzoną - z określonej w 

art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa prawnego - zasadą poprawnej 

legislacji, nałożony na ustawodawcę konstytucyjny nakaz jej przestrzegania jest 

funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz 

ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasady te nakazują, aby 

przepisy prawa były formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod 

względem językowym. 

W kontekście wymogów wynikających z tej zasady, treść komentowanych 

przepisów dotyczących czynności operacyjnych w zakresie, w jakim nadają one 

kompetencje Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi CBŚP, jest 

sformułowana niejasno, co pozostawia tym organom nadmierną swobodę działania. 

Konsekwencją wprowadzenia w życie tego rodzaju regulacji będzie niepewność po 

stronie zarówno Prokuratora Generalnego, jak i sądu, czy wniosek o zarządzenie 

kontroli operacyjnej pochodzi od organu właściwego. O ile na etapie wnioskowania 

powstanie tego rodzaju wątpliwości może skutkować co najwyżej zwróceniem 

wniosku, o tyle zarządzenie kontroli przez organ o takich niejasnych kompetencjach 
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(w przypadku niecierpiącym zwłoki) będzie stanowiło niedopuszczalne naruszenie 

praw i wolności obywatelskich o randze konstytucyjnej. 

Należy także zwrócić uwagę na równie niejasne, występujące wart. l pkt 4a 

projektu, sformułowanie "fizyczne zwalczanie terroryzmu", którego wyodrębnienie 

jako zadania Policji jest przy tym nieuzasadnione. Fizyczne zwalczanie terroryzmu 

mieści się bowiem w zadaniach Policji, o którym mowa w art. l ust. 2 pkt 1-4 

obowiązującej ustawy, natomiast przez terroryzm należy rozumieć przestępstwo 

o charakterze terrorystycznym, którego definicję zawiera art. 115 § 20 k.k. 

Celem projektowanego art. 14 ustawy o Policji jest zwiększenie efektywności 

poszukiwania osób zaginionych. Ma on rozszerzyć uprawnienia Policji do 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych 

i administracyjno-porządkowych w celu nie tylko, jak do tej pory, rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, ale też w celu <poszukiwania 

osób, w tym osób, co do których na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego 

ustalenie miejsca ich pobytu istnieje uzasadniona potrzeba ich odnalezienia dla 

zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej "osobami 

zaginionymi".> (art. l pkt lOaprojektu). 

Powołany przepis wprowadza dwie kategorie osób zaginionych. 

Pierwsza - to osoby, co do których na skutek wystąpienia zdarzenia 

uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu nie istnieje uzasadniona potrzeba ich 

odnalezienia dla zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. 

Druga kategoria - to osoby, co do których na skutek wystąpienia zdarzenia 

uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu istnieje uzasadniona potrzeba ich 

odnalezienia dla zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. 

Zauważenia wymaga, iż mimo wykazanej powyżej istotnej różnicy pomiędzy 

tymi dwiema kategoriami osób zaginionych, obie zostały potraktowane przez 

projektodawców w sposób identyczny - zaproponowano bowiem stosowanie tych 

samych metod zmierzających do ich odnalezienia. 

Jedną z takich metod poszukiwawczych ma być uzyskiwanie, a następnie 

przetwarzanie przez Policję danych, o których mowa w art. 180d ustawy z dnia 
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16/ipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, dalej: prawo 

telekomunikacyjne). 

Zgodnie z art. 180d tej ustawy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni są 

obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i utrwalania oraz do udostępniania 

uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na własny 

koszt, przetwarzanych przez siebie danych, o których mowa wart. 159 ust. 1 pkt 

1 i 3-5, w art. 161 oraz w art. 179 ust. 9, związanych ze świadczoną usługą 

telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur określonych w 

przepisach odrębnych. 

Przepis art. 159 ust l prawa telekomunikacyjnego brzmi: 

"J. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana 

dalej "tajemnicą telekomunikacyjną", obejmuje: 

l) dane dotyczące użytkownika; 

2) treść indywidualnych komunikatów; 

3) dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania 

komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 

telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane 

przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych 

wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane 

niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku; 

5) dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o 

nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między 

telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które 

zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub 

nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń. ". 

Z kolei przepis art. 161 prawa telekomunikacyjnego brzmi: 

"l. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną 

mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane 

lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej "przetwarzaniem", 
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dotyczą usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. 

Przetwarzanie w innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów 

ustawowych. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą 

fizyczną: 

l) nazwisk i imion; 

2) imion rodziców; 

3) miejsca i daty urodzenia; 

4) adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż 

adres miejsca zamieszkania; 

5) numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu; 

7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania 

wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, 

przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w 

szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty 

elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych. ". 

Wreszcie art. 179 ust. 9 prawa telekomunikacyjnego stanowi, że: 

"Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, 

użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy 

zawarciu umowy. ". 

W związku z przedstawionymi w projekcie rozwiązaniami w omawianym 

zakresie powstaje wątpliwość, czy tak rozległa ingerencja w prawa i wolności 
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obywatelskie (zwłaszcza w tajemnicę komunikowania się) zachowuje wymogi 

proporcjonalności określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji~ zważywszy na okoliczność, 

iż osobami zaginionymi są też takie osoby, dla których zerwanie więzi 

z dotychczasowym życiem, a także z osobami najbliższymi, stanowi dobrowolny i 

w pełni świadomy wybór. 

Wypada przypomnieć, iż w wyroku z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. U 5/13, 

Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że "zasada proporcjonalności wynika z art. 31 

ust. 3 Konstytucji i jest rozumiana przez Trybunał Konstytucyjny jako suma trzech 

zasad składowych: zasady przydatności, zasady konieczności oraz zasady 

proporcjonalności sensu stricto, tzn. zakazu nadmiernej ingerencji (por. wyrok z 11 

kwietnia 2000 r., sygn. K 15/98, OTK ZU nr 312000, poz. 86 i wiele innych). Zasada 

przydatności polega na przeprowadzeniu testu racjonalności instrumentalnej, tzn. 

ustaleniu, czy według dostępnego stanu wiedzy wprowadzona regulacja jest w stanie 

doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków. Zasada konieczności wymaga oceny, 

czy badane przepisy są niezbędne dla ochrony dóbr wskazanych w art. 31 ust. 3 

Konstytucji (pięciu dóbr ogólnospołecznych lub indywidualnych <wolności i praw 

innych osób>), a ponadto czy spośród środków skutecznie chroniących te wartości 

zostały wybrane środki najmniej uciążliwe. Zasada proporcjonalności sensu stricto 

wymaga zaś ustalenia, czy efekty zaskarżonej regulacji pozostają w odpowiedniej 

proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela" (patrz: LEX nr 1400685). 

Biorąc pod uwagę powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego należy 

stwierdzić, że o ile w przypadku osób zaginionych, co do których na skutek 

wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu istnieje 

uzasadniona potrzeba ich odnalezienia dla zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia 

lub wolności, tak rozległa ingerencja ustawodawcy w prawa i wolności konstytucyjne 

broni się koniecznością zapewnienia ochrony właśnie takich podstawowych dóbr tych 

osób zaginionych jak życie, zdrowie i wolność, to w przypadku osób zaginionych, 

których te dobra przez fakt ich zaginięcia nie są zagrożone (i które nierzadko nie 

życzą sobie, aby je odnaleziono), tego rodzaju ingerencja nie może być uznana za 

konieczną. W takim przypadku nie można nawet mówić o mniejszej uciążliwości 

stosowanych środków, wydaje się również, iż efekty projektowanej regulacji 
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w odniesieniu do tej kategorii osób zaginionych me pozostają w odpowiedniej 

proporcji do nakładanych ciężarów. 

Przedstawione powyżej wątpliwości natury konstytucyjnej przemawiają zatem 

za ponownym przeanalizowaniem przedstawionych w projekcie rozwiązań. 

Uwagi krytyczne należy zgłosić również do następujących propozycji projektu: 

Regulacje proponowane w art. l pkt 19 wydają się być sprzeczne z treścią art. 

192a k.p.k. Stwarzają one bowiem możliwość uznaniowego przechowywania i 

przetwarzania danych pochodzących z badań eliminacyjnych (przesiewowych). 

Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt IV KK 

364/09, przepis art. 192a k.p.k. dotyczy zarówno osób podejrzewanych, których krąg 

chce się zawęzić, jak i innych osób (świadków, osób postronnych), dla stworzenia 

stosownego wąskiego kręgu "osób podejrzanych", albo ustalenia wartości dowodowej 

ujawnionych śladów (patrz: LEX nr 560612). Ponadto art. 192a k.p.k. nakazuje 

niezwłoczne zniszczenie pobranego lub utrwalonego, a zbędnego dla postepowania 

materiału. 

Podkreślenia wymaga, iż przyjęte w projekcie rozwiązania wprowadzają 

odrębny tryb postępowania, stwarzający możliwość przechowywania w zbiorze 

danych DNA - na podstawie zarządzenia każdego organu prowadzącego postępowanie 

przygotowawcze lub sądu - informacji o wynikach analizy DNA oraz próbek 

biologicznych osób biorących udział w badaniach eliminacyjnych, niezależnie od 

statusu tych osób i wyników badań prowadzonych na podstawie art. 192a k.p.k. 

O kolizji pomiędzy omawianymi normami świadczy w szczególności treść 

projektowanego art. 2le ust. l pkt 5 ustawy o Policji, który przewiduje usunięcie ze 

zbioru danych DNA zbędnych informacji i próbek biologicznych, pobranych od osób 

wymienionych w art. 192a k.p.k., dopiero w ramach cyklicznych, komisyjnych 

weryfikacji zawartości zbioru. 

Dodatkowo w odniesieniu do art. l pkt 19 i 20 projektu, w części dotyczącej 

projektowanych art. 2le ust. l pkt l oraz 211 ust. 2 pkt l ustawy o Policji, należy 

poczynić uwagę, iż trudno znaleźć uzasadnienie dla rozwiązań nakazujących usunięcie 

ze zbiorów danych DNA i danych daktyloskopijnych informacji i śladów 

pochodzących od podejrzanych, wobec których prokurator umorzył postepowanie 
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przygotowawcze- niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia. Należy w 

tym miejscu podkreślić, iż do czasu przedawnienia karalności ścigania prokurator 

nadrzędny, w warunkach określonych w art. 327 § 2 k.p.k., może wznowić 

postępowanie przeciwko osobie, w którym to pastepowaniu nowe fakty lub dowody 

mogą okazać się tylko wówczas istotne, gdy zostaną ocenione łącznie z danymi 

wprowadzonymi do policyjnych zbiorów. Nie zawsze bowiem będzie możliwe 

powtórne pobranie śladów biologicznych od osób, przeciwko którym wznowiono 

postępowanie przygotowawcze. Taką przeszkodą może być chociażby ukrywanie się 

tej osoby, np. ściganej za popełnienie innego przestępstwa. 

Jako prawidłowe należy zatem ocenić aktualnie przyjęte w tym zakresie 

rozwiązanie, nakazujące w analogicznej sytuacji usuniecie danych ze zbioru jedynie w 

przypadku wydania prawomocnego wyroku uniewinniającego (art. 20 ust. 17b pkt 3 

ustawy o Policji). 

Reasumując, powyżej przedstawione wątpliwości, w tym natury konstytucyjnej, 

nie mogą skutkować pozytywną oceną projektu. 


