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Pan
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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26 czerwca 2015 r., w którym przekazano prośbę 
o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
(druk senacki nr 967), niniejszym przedstawiam co następuje.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), w którym Trybunał orzekał 
o konstytucyjności przepisów zawierających regulacje dotyczące kontroli operacyjnej, 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku kontroli 
operacyjnej oraz niszczenia zbędnych danych telekomunikacyjnych w ustawach: o Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych, a także Służbie Celnej. W projekcie przewiduje się również zmianę ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), 
zwanej dalej „Pt”, poprzez uchylenie art. 180g. Przedmiotowa zmiana wprowadzona została 
w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych 
C-293/12 oraz C-594/12, który przesądził o nieważności dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub 
przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/58/WE, zwanej dalej „dyrektywą retencyjną”. Uregulowania z art. 180g Pt, wynikające 
bezpośrednio z dyrektywy retencyjnej, przewidują obowiązek przekazywania do Prezesa UKE 
informacji o:

 łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, służbie celnej, 
sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane retencyjne;
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 czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty 
wymienione w poprzednim punkcie wniosku lub ustnego żądania o ich 
udostępnienie;

 łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa 
w poprzednim punkcie, nie mogły być zrealizowane 

oraz przekazywania przez Prezesa UKE powyższych informacji uzyskanych od 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych do Komisji Europejskiej. 

W związku z uznaniem dyrektywy retencyjnej za nieważną i brakiem innych podstaw 
w prawodawstwie UE do utrzymania powyższych obowiązków, art. 180g Pt powinien zostać 
uchylony. W zakresie powyżej wskazanej zmiany uwag zatem nie zgłaszam.

Wątpliwości interpretacyjne budzi natomiast brzmienie art. 1 pkt 1 lit. h projektu 
ustawy (dotyczącego zmienianego art. 19 ust. 21 pkt 5 ustawy o Policji). Wyjaśnienia 
wymaga, czy przedmiotem upoważnienia jest określenie wzorów dokumentów wchodzących 
w zakres rejestrów, czy wzorów rejestrów. Jeżeli zamierzeniem projektodawcy było 
stworzenie upoważnienia do określenia wzorów rejestrów to należy pamiętać, iż elementem 
określenia sposobu prowadzenia rejestrów (vide ust. 21 pkt 4) może być wymóg ich 
prowadzenia w postaci elektronicznej. Zasadnym jest nadto wskazanie, iż zgodnie z art. 14 
ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), organy administracji rządowej zobowiązane są 
do zapewnienia działania rejestrów publicznych, używając systemów teleinformatycznych. 
Należy wskazać, iż z uwagi na różnicę w nośnikach danych, nie jest możliwym określenie na 
dokumencie papierowym wzoru rejestru prowadzonego w postaci elektronicznej. 
W odniesieniu do rejestru elektronicznego możliwe jest określenie zakresu przetwarzanych 
danych, który może być określony na podstawie art. 19 ust. 21 pkt 4 ustawy o Policji. 
Analogiczną uwagę zgłaszam do art. 2 pkt 1 lit. h, art. 3 pkt 3 lit. h, art. 6 pkt 3 lit. h, art. 7 
pkt 2 lit. g, art. 9 pkt 1 lit. g, art. 10 pkt 1 lit. g senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem,

z up. Marek Wójcik,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu/


