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Model sprawowania nadzoru  
i kontroli nad służbami specjalnymi  
w oparciu o ustawodawstwa 
państw UE, a także Szwajcarii,  
Norwegii i Wielkiej Brytanii  
oraz sposób wyłaniania ciał  
ją sprawujących

I. Przedmiot analizy

Analiza obejmuje formalne rozwiązania w zakresie nadzoru i kontro-
li nad służbami specjalnymi w  wybranych państwach europejskich.  
Nie uwzględnia ona praktyki funkcjonowania poszczególnych instytucji, 
co wydaje się niezbędne do pełnej oceny rozwiązań przyjętych w konkret-
nych państwach. Jak stwierdził Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, 
państwa członkowskie Rady Europy poczyniły duże postępy w ustanawia-
niu zewnętrznej kontroli nad służbami wywiadowczymi. Jednak jednocze-
śnie zwrócił uwagę, że niewiele z nich dokonało przeglądu skuteczności 
poszczególnych regulacji. Według komisarza, taka ocena systemów nad-
zoru i kontroli powinna być dokonywana okresowo, co pozwala zbadać 
ich skuteczność.1

Zgodnie ze zleceniem w analizie skupiono się na aspektach organi-
zacyjnych systemów nadzoru i kontroli. Aspekt funkcjonalny (zadania 

 1 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Democratic and effective oversight  
of national security services, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 
Strasburg 2015, s. 15.
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i uprawnienia) został omówiony w ograniczonym zakresie. Głównym 
celem analizy jest ukazanie europejskich tendencji w zakresie modelu 
sprawowania nadzoru i kontroli oraz węzłowych problemów związanych 
z tym zagadnieniem. Omówienie systemów poszczególnych państw wy-
maga oddzielnych analiz. Konkretne rozwiązania są bowiem uwarunko-
wane czynnikami ustrojowo-politycznymi, historycznymi, organizacją 
i potencjałem służb specjalnych danego kraju czy też specyfiką występu-
jących w nim zagrożeń dla bezpieczeństwa. Warto dodać, że w polskiej li-
teraturze przedmiotu kompleksowo omówiono jedynie rodzime regulacje. 

Analiza została przygotowana na podstawie ustawodawstwa poszcze-
gólnych państw, prac porównawczych wykonanych na zlecenie Parla-
mentu Europejskiego2 i Agencji Praw Podstawowych UE3 oraz w oparciu 
o badania własne. 

Struktura opracowania została uporządkowana z uwzględnieniem 
najważniejszych elementów systemu kontroli i nadzoru nad służbami 
specjalnymi. W pierwszej kolejności przedstawiono znaczenie tego za-
gadnienia w państwie demokratycznym i przedmiot kontroli – służby 
specjalne. Następnie, po omówieniu pojęcia systemu nadzoru i kontroli, 
wskazane zostały jego podstawowe elementy składowe: nadzór władzy 
wykonawczej, kontrola parlamentarna oraz kontrola ekspercka. Rozwa-
żania zamykają konkluzje. 

II. Znaczenie problemu nadzoru i kontroli  
 nad służbami specjalnymi 

Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi są jednym ze standardów 
państwa demokratycznego, na co wskazuje m.in. powszechność rozwią-
zań instytucjonalnych w tym zakresie w analizowanych państwach. Spe-
cyfika tego typu służb stawia państwa demokratyczne przed dylematem: 
czy można zorganizować efektywnie działające służby wywiadowcze bez 
naruszania norm, procesów i instytucji samej demokracji? Z jednej strony 
mają one potencjał destrukcyjny dla ustroju politycznego, jednak z drugiej 

 2 A. Wills (red.) Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the 
European Union, Bruksela 2011. 

 3 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Surveillance by Intelligence Se-
rvices. Fundamental Rights Safeguards and Remedies in the EU. Volume I. Mem-
ber States’ Legal Frameworks, Luksemburg 2017; Agencja Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, Surveillance by Intelligence Services. Fundamental Rights Sa-
feguards and Remedies in the EU. Volume II. Member States’ Legal Frameworks,  
Luksemburg 2017.
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strony są niezbędne dla zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa narodowe-
go, które nie omijają państw demokratycznych. Poszukiwanie kompromi-
su pomiędzy zasadami demokracji konstytucyjnej a realiami działalności 
wywiadowczej często jest określane jako demokratyzacja służb wywia-
dowczych. Zakłada ona spełnienie dwóch wymogów: cywilnej kontroli 
nad służbami przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ich dzia-
łalności. Innymi słowy, jest to poszukiwanie równowagi między bezpie-
czeństwem obywateli a innymi wartościami demokracji konstytucyjnej.

Europejskie demokracje przywiązują dużą wagę do nadzoru i kontroli 
nad służbami wywiadowczymi i tworzą w tym celu wiele specjalnych in-
stytucji. Szczególne zainteresowanie tym problemem można uzasadnić 
zarówno w aspekcie negatywnym, jak i pozytywnym. W aspekcie nega-
tywnym – nadzór i kontrola chronią przed prowadzeniem przez służby 
wywiadowcze własnej, autonomicznej polityki. W tym ujęciu cywilna 
kontrola chroni przed ich aktywnością polityczną, niebezpieczną z uwagi 
na potencjał tych instytucji, na który składają się szerokie uprawnienia 
pozwalające na głęboką ingerencję w życie obywateli i w bieżącą polity-
kę. Ponadto najczęściej są to instytucje usytuowane blisko ośrodka wła-
dzy, zorganizowane w sposób niedemokratyczny, charakteryzujący się 
niewielką transparentnością, hierarchią, centralizacją czy działaniem 
na podstawie rozkazów. W tym negatywnym aspekcie cywilna kontrola 
stanowi barierę przed nadmiernym wpływem służb specjalnych na bieg 
spraw publicznych.

W aspekcie pozytywnym podstawowym celem kontroli jest ulepszenie 
działalności danej instytucji. Nadzór i kontrola pozwalają ocenić, czy dzia-
łania służb specjalnych są nie tylko skuteczne i efektywne, ale też legalne 
i praworządne. Daje to szansę na ocenę, czy dobrze wykonują powierzone 
zadania i czy są one zgodne z wytycznymi rządzących. Zgodnie z założenia-
mi cywilnej kontroli to władze mają decydować o strategicznych kwestiach 
związanych z organizacją i funkcjonowaniem służb specjalnych oraz rozli-
czać je z wykonywanych zadań. Umożliwia to wkomponowanie ich w kon-
stytucyjne zasady ustrojowe, w tym w zorganizowany na ich podstawie 
system organów państwowych. Dodatkową funkcją nadzoru i kontroli nad 
służbami specjalnymi jest legitymizowanie działalności służb specjalnych, 
w tym tej głęboko ingerującej w prawa człowieka. 

III. Przedmiot kontroli i nadzoru: służby specjalne 

Szczególne rozwiązania instytucjonalne w zakresie nadzoru i kon-
troli są tworzone w Europie dla służb wywiadowczych (intelligence  
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services/agencies). Nie są to instytucje jednolicie rozumiane w poszcze-
gólnych państwach. Najczęściej określa się je jako instytucje państwo-
we odpowiedzialne za zbieranie, analizę i przekazywanie informacji 
decydentom politycznym i innym instytucjom publicznym, które są 
przydatne w podejmowaniu decyzji w obszarze bezpieczeństwa naro-
dowego. W Polsce na określenie instytucji wywiadowczych upowszech-
niło się inne pojęcie: służby specjalne. Obecnie służbami specjalnymi 
są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencja Wywiadu 
(AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Służba Kontrwywia-
du Wojskowego (SKW) oraz Służba Wywiadu Wojskowego (SWW). 
Taki katalog służb specjalnych, poza szczególnym reżimem kontrol-
nym, łączy niewiele. W połowie lat 90. XX w. utożsamiano służby spe-
cjalne z wywiadem i kontrwywiadem. Tak też rozumiano to pojęcie 
podczas prac nad powołaniem sejmowej Komisji ds. Służb Specjal-
nych w 1995 r. Jednak na gruncie prawnym straciło ono na aktualno-
ści w 2006 r. wraz z włączeniem do katalogu służb specjalnych CBA. 
Od tego momentu wyróżnikiem dla służb specjalnych przestały być 
zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, a „specjalne” pozostały 
właściwie tylko niektóre instytucje kontroli i nadzoru nad nimi (poza 
sejmową komisją także Kolegium ds. Służb Specjalnych). Jako grupa 
służb – ABW, AW, CBA, SKW, SWW – nie posiadają wyróżniających  
je zadań i uprawnień. Znajdują się wśród nich typowe służby wywiadow-
cze (informacyjne): AW, SKW i SWW, służba informacyjno-policyjna 
(ABW) oraz służba policyjna (CBA). 

Dystynkcja pomiędzy służbami wywiadowczymi a służbami spe-
cjalnymi ma doniosłe znaczenie w  kontekście mechanizmów nad-
zorczych i kontrolnych. W szczególności mechanizmy nadzorcze są 
budowane z myślą o instytucjach w sposób tajny zbierających i przetwa-
rzających informacje na potrzeby politycznego procesu decyzyjnego. 
Zespół tych instytucji często określa się jako wspólnota wywiadowcza 
(intelligence community). W niektórych państwach w jej skład wcho-
dzą organy władzy wykonawczej koordynujące i nadzorujące prace po-
szczególnych służb wywiadowczych, np. Połączony Komitet Wywiadu 
(Joint Intelligence Committee) w Wielkiej Brytanii, Departament Wy-
wiadu i Bezpieczeństwa (Il Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza, DIS) we Włoszech czy Narodowy Koordynator ds. Wywiadu 
i Zwalczania Terroryzmu (coordonnateur national du renseignement  
et de la lutte contre le terrorisme) we Francji. Tworzenie systemu umoż-Tworzenie systemu umoż-
liwiającego sprawną wymianę informacji pomiędzy służbami wywia-
dowczymi a rządzącymi nie jest natomiast konieczne w przypadku 
organów ścigania. 
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IV. System nadzoru i kontroli nad służbami  
 specjalnymi 

Nie ma jednego wzorcowego systemu nadzoru i kontroli nad służbami 
specjalnymi. Rozwiązania wypracowane w poszczególnych państwach 
są wypadkową czynników historycznych związanych z uwarunkowania-
mi społeczno-politycznymi. System to pewna struktura, zorganizowana 
w sposób uporządkowany według określonych założeń i zasad. Ponadto 
elementy takiego systemu pozostają ze sobą w silniejszych lub słabszych 
powiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych. W państwach demo-
kratycznych nadzór i kontrola nad służbami wywiadowczymi są sprawo-
wane przez wiele instytucji, uwzględniając zasadę podziału i równowagi 
władzy. Nadzór, który poza kontrolą umożliwia merytoryczny wpływ 
na działalność służb, jest sprawowany z natury rzeczy przez wybrane 
organy egzekutywy, które prowadzą politykę państwa w zakresie bez-
pieczeństwa narodowego i obronności. Wśród organów kontrolnych na 
pierwszym miejscu wymienia się parlament, podkreślając zarówno jego 
funkcję ustawodawczą (stanowienie coraz bardziej rozbudowanych ram 
prawnych dla działalności służb), jak i funkcję kontrolną. Z kolei orga-
ny władzy sądowniczej są wymieniane w kontekście wydawania zgody 
na zastosowanie uprawnień inwigilacyjnych oraz rozstrzyganie w dro-
dze orzecznictwa spraw związanych z działalnością służb specjalnych. 
Zwraca się też uwagę na rolę ombudsmanów oraz najwyższych orga-
nów kontroli (supreme audit institutions) czy też wyspecjalizowanych 
organów eksperckich. Poza instytucjonalnym systemem coraz większą 
rolę odgrywa kontrola społeczna oraz prowadzona przez środki maso-
wego przekazu. 

Warto podkreślić, że służby specjalne w wielu elementach podlega-
ją kontroli i nadzorowi na tych samych zasadach co cała administracja 
rządowa. Współcześnie są one instytucjami w dużym stopniu wkom-
ponowanymi w rozwiązania ustrojowe. W tym kontekście rozważa się 
działalność orzeczniczą sądów konstytucyjnych, gdzie nie ma żadnego 
wyjątku dla ustaw regulujących materię związaną z organizacją i funk-
cjonowaniem służb specjalnych. Nie jest też ograniczona działalność 
ombudsmanów. Szereg innych organów w przypadku służb specjalnych 
musi stosować jedynie pewne modyfikacje proceduralne najczęściej 
związane z ochroną informacji niejawnych.
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V. Nadzór nad służbami specjalnymi 

W państwie demokratycznym to władze cywilne wyznaczają zadania 
służbom specjalnym. Służby specjalne są instrumentem egzekutywy 
odpowiedzialnym za dostarczanie informacji o zagrożeniach dla bezpie-
czeństwa państwa. Odpowiedzialność za ich funkcjonowanie ponosi wła-
dza wykonawcza. W obrębie egzekutywy znajduje się organ formułujący 
politykę wobec służb specjalnych. Kluczowym zagadnieniem w demo-
kracji jest określenie zakresu wpływu rządu na służby specjalne. Ograni-
czone kompetencje nadzorcze oznaczają brak możliwości wykorzystania 
potencjału służb specjalnych i zagrożenie, że będą one same wyznaczać 
sobie zadania. Z kolei większa możliwość bezpośredniej ingerencji ozna-
cza, że członkowie rządu (politycy) mogą mieć zbyt duży wpływ na ich 
funkcjonowanie, co może stwarzać ryzyko ich wykorzystywania do celów 
politycznych.

Nadzór jest limitowany, a środki nadzorcze powinny być jasno wska-
zane w aktach normatywnych. Do typowych środków nadzoru egzekuty-
wy w państwach Unii Europejskiej zalicza się:

1. formułowanie polityki, priorytetów i wytycznych wobec służb 
wywiadowczych;

2. powoływanie i odwoływanie ich kierownictwa;
3. projektowanie budżetu;
4. zatwierdzanie współpracy ze służbami specjalnymi innych 

państw;
5. wybór członków organów kontrolnych – w niektórych państwach, 

np. Wielka Brytania, Szwecja;
6. w niektórych państwach (Francja, Irlandia, Luksemburg, Malta, 

Holandia i Wielka Brytania) egzekutywa odpowiada za wyraża-
nie zgody na niektóre środki inwigilacji obywateli, czasem ich 
zarządzanie. 

W łonie egzekutywy relacje ze służbami wywiadowczymi są bardzo 
złożone i obejmują nie tylko nadzór, ale również koordynację pracy mię-
dzy służbami wywiadowczymi oraz innymi instytucjami bezpieczeństwa 
narodowego, np. wytyczanie konkretnych zadań, określanie zapotrzebo-
wania informacyjnego rządu. Władza wykonawcza w różnym zakresie 
odpowiada za zarządzanie tymi instytucjami, np. poprzez wydawanie 
lub zatwierdzanie aktów wykonawczych dotyczących służb specjalnych. 
W niektórych państwach podkreślana jest rola egzekutywy polegająca na 
informowaniu władzy ustawodawczej o działalności służb wywiadow-
czych, np. Niemcy. 
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Duża liczba zadań władzy wykonawczej często przekłada się na roz-
budowaną strukturę organizacyjną nadzoru, na którą składają się:

1. Naczelne organy władzy wykonawczej, do których należą 
premierzy, prezydenci, ministrowie. Szefowie służb wywia-
dowczych są nadzorowani przez naczelne organy władzy wyko-
nawczej. W państwach o systemie parlamentarno-gabinetowym 
służby wywiadowcze najczęściej podlegają szefowi rządu albo 
odpowiednim ministrom, np. spraw wewnętrznych, spraw za-
granicznych. Wojskowe służby wywiadowcze często są nadzo-
rowane przez ministra odpowiedzialnego za sprawny obronne. 
W niektórych państwach cywilni nadzorcy posiadają zaplecze 
eksperckie do wykonywania tego typu zadań. Przykładowo, 
w Wielkiej Brytanii ministrowie są wspierani przez specjalne 
zespoły urzędników, którzy mają pełny dostęp do wyników pracy 
służb wywiadowczych. 

2. Koordynatorzy/pełnomocnicy ds. służb specjalnych, którzy 
są najczęściej jednoosobowymi organami wyposażonymi w od-
powiedni aparat administracyjny. Są oni odpowiedzialni za 
koordynowanie w ramach rządu pracy służb specjalnych i ich 
współpracę z innymi instytucjami bezpieczeństwa narodowego. 

3. Specjalne Rady/Kolegia rządowe albo prezydenckie, które są 
organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie nadzorowania 
i koordynowania służb wywiadowczych. W ich skład wchodzą 
najczęściej: szef egzekutywy jako przewodniczący, ministrowie 
odpowiedzialni za nadzór nad służbami specjalnymi, koordyna-
torzy/pełnomocnicy ds. służb specjalnych oraz szefowie służb 
specjalnych. 

4. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli służb specjal-
nych i cywilnej administracji odpowiedzialnej za nadzór nad służ-
bami specjalnymi. 

5. Inspektorzy ds. kontroli służb wywiadowczych odpowiedzialni 
za kontrolę służb specjalnych w ramach egzekutywy. 

6. Akademie Wywiadu – ośrodki szkoleniowe kształcące kadry 
służb specjalnych i personel administracyjny obsługujący insty-
tucje nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi. 

Sprawowanie nadzoru nad służbami specjalnymi nie jest zadaniem 
wykonywanym przez jedną osobę, wymaga stałych struktur, procedur 
oraz przejrzystych zasad jego przeprowadzania. Tytułem przykładu moż-
na odwołać się do włoskich rozwiązań w zakresie nadzoru nad służbami 
specjalnymi. Włoskie służby specjalne są nadzorowane przez premiera. 
Szef rządu może przekazać większość swoich uprawnień nadzorczych 
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ministrowi bez teki albo podsekretarzowi stanu. We Włoszech działa też 
międzyresortowe gremium odpowiedzialne za wyznaczanie strategicz-
nych zadań dla służb specjalnych. Jednak kluczową instytucją w systemie 
nadzoru jest Departament Wywiadu i Bezpieczeństwa (Il Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza, DIS). To on stanowi aparat urzędniczy 
mający zajmować się permanentnym nadzorem nad służbami specjal-
nymi. Do jego zadań należy koordynowanie wszystkich działań wywia-
dowczych, ocena rezultatów pracy służb specjalnych oraz przekazywanie 
premierowi istotnych informacji przez nie zebranych. DIS odpowiada 
za strategiczne analizy i oceny dla decydentów politycznych, zapewnia 
wymianę informacji między służbami specjalnymi i policyjnymi. Ponad-
to kontroluje, przy pomocy jednej ze swoich jednostek organizacyjnych, 
działalność służb. Dba o komunikację międzyinstytucjonalną i promo-
wanie kultury bezpieczeństwa. 

DIS dysponuje rozbudowaną strukturą organizacyjną. Na jego cze-
le stoi Dyrektor Generalny mianowany przez Prezesa Rady Ministrów. 
W skład departamentu wchodzą następujące biura: biuro odpowiedzialne 
za kontrolę służb specjalnych (Ufficio centrale ispettivo, UCI), biuro odpo-
wiedzialne za koordynację i zarządzanie danymi, które są w posiadaniu 
służb wywiadowczych (Ufficio centrale degli archi vi, UCA), biuro, które 
zajmuje się administracyjną ochroną tajemnic państwowych, w tym przy-
znawaniem lub cofaniem poświadczenia bezpieczeństwa (Ufficio centrale 
per la segretezza, UCSe) oraz szkoła wywiadu (Scuola di formazione). 

Budowa skutecznego nadzoru rozpoczyna się od organizacji samych 
służb, co wymaga ustanowienia procedur dostępu do informacji i doku-
mentów przez organy nadzorujące. Nadzór jest zewnętrzny względem 
służb wywiadowczych i nie zakłada nieograniczonej ingerencji w ich pra-
cę. Nielimitowany wpływ egzekutywy na służby specjalne oznaczałby ry-
zyko upolitycznienia ich działalności. Warto zwrócić uwagę na tworzone 
w niektórych państwach rozwiązania organizacyjne wewnątrz służby, 
które mają poprawić, zewnętrzny względem służb, nadzór egzekutywy. 
Dotyczą one trzech poniższych obszarów:

1. Kontroli wewnętrznej – powoływania pełnomocników lub ko-
legialnych instytucji, które mają kontrolować wybrane, niektóre 
obszary działalności służb wywiadowczych. 

W szwedzkiej Agencji Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicz-
nego (Försvarets radioanstalt, FRA) jest powoływany jeden albo więcej 
inspektorów ochrony danych osobowych. FRA ma obowiązek zgłosić po-
wołanie i odwołanie inspektora organowi nadzorczemu. Zadaniem in-
spektora jest niezależne monitorowanie legalności przetwarzania danych 
osobowych wewnątrz służby oraz wskazywanie wszelkich niedociągnięć 
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w tym zakresie. Jeśli FRA nie przeprowadzi niezwłocznie działań napraw-
czych, to inspektor może powiadomić organ nadzorczy o naruszeniu prze-
pisów dotyczących ochrony danych osobowych. W strukturach FRA działa 
również Rada ds. ochrony danych osobowych (Integritetsskyddsråd), która 
składa się z trzech członków mianowanych przez rząd. Rada monitoruje 
wewnętrzną działalność służby i przekazuje jej swoje ustalenia. W razie 
potrzeby składa ona sprawozdania również Państwowej Komisji Wywia-
du Obronnego (Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamhet, 
SIUN), która jest niezależnym organem kontrolnym.

W Polsce tylko w jednej służbie specjalnej (CBA) powołano Pełnomoc-
nika ds. kontroli przetwarzania danych osobowych. Jest on powoływa-
ny przez szefa CBA spośród funkcjonariuszy CBA. Zwolnienie ze służby, 
z nielicznymi wyjątkami określonymi w ustawie4 lub odwołanie pełno-
mocnika z pełnionej funkcji następuje za zgodą Prezesa Rady Ministrów 
po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Za-
daniem pełnomocnika jest prowadzenie rzetelnej, obiektywnej i niezależ-
nej kontroli prawidłowości przetwarzania przez CBA danych osobowych, 
a w szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania. W Niem-
czech pracownik Federalnej Służby Wywiadu (Bundesnachrichtendienst, 
BND) posiadający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziowskiego 
kontroluje usuwanie nieistotnych danych i regularnie ocenia, czy prze-
chowywane dane są niezbędne w działalności służby. Z kolei w Wielkiej 
Brytanii – Zespół ds. zgodności wewnętrznej (The Internal Compliance 
Team) w brytyjskiej służbie specjalnej – Centrali Łączności Rządowej  (Go-
vernment Communications Headquarters, GCHQ) przeprowadza kontrole 
ex-post, wewnętrzne i losowe. Ponadto Zespół ds. bezpieczeństwa infor-
matycznego (IT Security Team) GCHQ przeprowadza audyty techniczne.  
Wyniki tych kontroli są przekazywane Komisarzowi ds. przechwytywania 
informacji (The Interception of Communications Commissioner).

2. Uregulowania dotyczące ochrony sygnalistów (whistleblower 
provisions) – zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pra-
cowników służb wywiadowczych, którzy zgłaszają nieprawidło-
wości w ich organizacji.

Rozbudowane regulacje dotyczące sygnalistów występują w Niderlan-
dach, gdzie ustawodawca szczegółowo określił procedurę zgłoszenia skar-
gi na działalność służb wywiadowczych oraz Koordynatora ds. Wywiadu 
i Bezpieczeństwa (Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Jeśli 
skarga nie zostanie rozpatrzona przez właściwego ministra, to jest ona 

 4 Art. 22b ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.  
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 z późn. zm.).
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kierowana do niezależnego organu eksperckiego – Komisji Kontroli Służb 
Wywiadu i Bezpieczeństwa (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen  
- en Veiligheidsdiensten, CTIVD). Również w niektórych innych państwach 
członkowie służb wywiadowczych, którzy zetknęli się z przypadkami  na-
ruszającymi prawo wywiadowcze mogą zwrócić się do zewnętrznych or-
ganów kontrolnych. We Francji jest to Narodowa Komisja Kontroli Technik 
Wywiadowczych (Commission nationale de contrôle des techniques de rense-
ignement, CNCTR), która może przedstawić sprawę Radzie Stanu i poinfor-
mować premiera. W Litwie sygnaliści mogą zwracać się do Parlamentarnej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

3. Publikowanie jawnych sprawozdań przez służby specjalne  
– budowanie zaufania do tych instytucji i kultury transparentności.  

W wielu europejskich państwach przygotowanie sprawozdań przez 
służby wywiadowcze jest powszechną praktyką. Czasem są to bardzo 
rozbudowane dokumenty. W kontekście rozwiązań systemowych warto 
zwrócić uwagę na chorwacką Agencję Bezpieczeństwa i Wywiadu (Sigur-
nosnoobavještajna agencija, SOA), która zaprasza organizacje pozarządo-
we do oceny publikowanych sprawozdań. 

***
Ściśle rzecz biorąc, nadzór nie jest niezależny. Rząd, z uwagi na 

odpowiedzialność polityczną za działanie służb specjalnych, nie zawsze 
jest zainteresowany ujawnianiem wszystkich informacji na ten temat. 
Efektywny system nadzoru nad służbami specjalnymi stanowi istotny 
przyczynek do zewnętrznej kontroli. W niektórych państwach (np. Bel-
gia, Niemcy) ustawodawca określa, że rolą egzekutywy jest informowa-
nie o działalności służb specjalnych i o tym, jak są wykorzystywane jako 
instrument rządzenia. Skuteczny nadzór stanowi dopiero podstawę dla 
budowy systemu zewnętrznej kontroli.

VI. Kontrola parlamentarna nad służbami specjalnymi

Kontrola parlamentarna daje możliwość wszechstronnej oceny nadzoru 
rządu nad służbami specjalnymi. Jej zaletą jest uniwersalność, pozwalająca 
na ocenę różnych aspektów zagadnienia: prawnych, politycznych, społecz-
nych i ekonomicznych. Jednak z punktu widzenia niezależności kontroli 
kluczowe ograniczenie wiąże się z jej politycznością. Podstawowy dylemat 
przy konstruowaniu parlamentarnych instytucji sprowadza się do pytania, 
na ile da się oddzielić niezależną kontrolę od doraźnego nacisku partyjno-
-politycznego na służby specjalne. Warto podkreślić, że parlament zajmuje 
się przede wszystkim kontrolą rządu. Stąd co najmniej równie istotny jak 
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kontrola służb specjalnych jest stały monitoring tego, jak te służby są nad-
zorowane przez rząd i poszczególnych ministrów. 

Parlament daje możliwość do wszechstronnej oceny nadzoru nad 
służbami specjalnymi. Jednocześnie w ograniczonym stopniu nadaje się 
do kontroli działalności samych służb, ponieważ debata parlamentarna 
dająca możliwość do tak wieloaspektowej oceny nie pozwala na zacho-
wanie tajemnicy państwowej. Ta ostatnia z kolei stanowi podstawę wielu 
działań służb specjalnych. Stosowane przez nie metody pracy bardzo czę-
sto objęte są tajemnicą państwową. Aby parlament miał dostęp do takich 
informacji muszą być stworzone szczególne ramy instytucjonalne, któ-
rych celem jest umożliwienie dostępu do niektórych tajemnic. Niezależ-
nie od zastosowanych rozwiązań, zawsze będą one stały w sprzeczności 
z debatą parlamentarną, która jest jawna. 

W przypadku kontroli parlamentarnej występują dwa rodzaje kontro-
li: tradycyjna (standardowa) i wyspecjalizowana. Do tradycyjnych środ-
ków kontroli zalicza się takie jak: interpelacja, zapytanie poselskie, debata 
parlamentarna. Nie pozwalają one na bieżącą i stałą kontrolę działalności 
służb specjalnych. Dają jednak możliwość rozliczania członków rządu 
z nadzoru nad służbami specjalnymi – z tego jakie cele wyznaczają tym 
instytucjom oraz w jaki sposób rozliczają je z wykonywanych zadań. Tra-
dycyjne środki kontroli pozwalają na debatę na temat stałej, konsekwent-
nej polityki wobec służb specjalnych. Celem takiej kontroli może być: 
poprawa nadzoru nad służbami poprzez zwiększenie nacisku na rząd. 
Wypracowanie konsensusu politycznego wokół reformy i zarządzania 
służbami specjalnymi musi odbyć się na forum parlamentu z uwagi na 
jego funkcję ustawodawczą. 

Impulsem do debaty nad reformą służb specjalnych są komisje 
śledcze, które stosunkowo często zajmują się problematyką służb spe-
cjalnych. Niemcy są przykładem państwa, które w szerokim zakresie 
korzysta z tego standardowego instrumentu kontroli. Na potencjał kon-
trolny niemieckich komisji śledczych składa się przede wszystkim zagwa-
rantowanie szerokich praw mniejszości parlamentarnej do pozyskiwania 
informacji w ramach ich prac. Pozwala to do pewnego stopnia przełamać 
monopol egzekutywy na informacje, które posiadają służby wywiadow-
cze i nadzorujący je członkowie rządu. Gwarantowanie praw mniejszości 
parlamentarnej jest widoczne przy powoływaniu komisji. Zgodnie z nie-
miecką konstytucją Bundestag ma prawo, a na wniosek ¼ posłów ma 
obowiązek powołać komisję do zbadania i wyjaśnienia określonej sprawy. 
Prawa przyznane opozycji są widoczne również w przypadku korzystania 
z szerokiego instrumentarium ustawowych uprawnień komisji. Komisja 
śledcza przeprowadza dowody na wniosek ¼ członków komisji śledczej. 
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Ponadto na wniosek ¼ jej członków, sędzia śledczy Federalnego Sądu 
Najwyższego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dowodu lub zastoso-
waniu środków przymusu przewidzianych w ustawie o komisjach śled-
czych, jeśli wniosek dotyczący tych spraw zostanie wcześniej odrzucony 
przez komisję śledczą. 

Komisje śledcze mogą stanowić istotny element systemu kontro-
li i nadzoru nad służbami specjalnymi. Przykład niemiecki pokazuje,  
że pozwalają one na pogłębioną analizę węzłowych problemów działalno-
ści służb wywiadowczych i zainteresowanie tymi zagadnieniami opinii 
publicznej. Komisje śledcze sytuują się pomiędzy tradycyjnymi instru-
mentami kontroli Bundestagu a wyspecjalizowanymi instytucjami par-
lamentarnej kontroli nad służbami wywiadowczymi z Parlamentarnym 
Gremium Kontroli (Parlamentarisches Kontrollgremium, PKG) na czele. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych instrumentów, mogą one w więk-
szym stopniu zapewnić zachowanie tajemnicy i pozwalają na utrzymanie 
niewielkiego kręgu odbiorców informacji niejawnych. Natomiast w od-
różnieniu od wyspecjalizowanych instytucji kontroli parlamentarnej nie 
działają one co do zasady w trybie niejawnym i ich funkcją nie jest le-
gitymizowanie działalności służb wywiadowczych przed parlamentem 
i opinią publiczną. 

W  ramach parlamentu funkcjonuje również kontrola wyspecja-
lizowana, która jest wykonywana przez powołane w tym celu komisje 
parlamentarne. Jej istota sprowadza się do wyłonienia przez parlament 
niewielkiej komisji, która w jego imieniu sprawuje kontrolę nad służbami 
specjalnymi. Dzięki temu, że jest to stosunkowo niewielkie grono osób, 
można jego członkom powierzyć niektóre tajemnice służb.

Takie rozwiązanie zostało przyjęte niemal powszechnie w latach  
90. ubiegłego wieku w wielu państwach europejskich. Obecnie tego typu 
instytucje nie występują jedynie w dwóch z trzydziestu państw objętych 
analizą, tj. Irlandia i Malta. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest po-
wołanie jednej wyspecjalizowanej komisji, np. Polska, Francja. Jednak 
w niektórych państwach takich komisji jest więcej, np. Niemcy, Rumu-
nia, Słowacja. 

Skład wyspecjalizowanych komisji stanowi wąskie grono parlamen-
tarzystów, którym mogą zostać powierzone niektóre tajemnice służb. 
Z natury rzeczy nie mogą oni zdać całościowej relacji ze swych prac ogó-
łowi parlamentarzystów. Daje to daleko idącą samodzielność tego typu 
instytucjom. O samodzielności wyspecjalizowanych komisji świadczą: 
ustawowe zakotwiczenie, zasada tajności posiedzeń oraz własne upraw-
nienia i obowiązki, które wykonuje ona niezależnie. Warto podkreślić,  
że przy wykonywaniu wielu obowiązków ich rola polega na zastępowaniu 
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parlamentu w kontroli służb specjalnych. Parlament nie może zmienić 
lub skorygować ich stanowiska, co w przypadku typowych komisji par-
lamentarnych jest regułą. 

Różny jest katalog zadań komisji w poszczególnych państwach. Z re-
guły zakres przedmiotowy ich prac jest bardzo obszerny i dotyczy szero-
kiego spektrum działalności służb specjalnych. Do typowych uprawnień 
wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych należą:

1. kontrola budżetów i wydatków służb; 
2. ocena sprawozdań przedkładanych przez służby wywiadowcze 

lub władzę wykonawczą i przedstawianie ich parlamentowi; 
3. żądanie informacji od służb specjalnych i organów je nadzo- 

rujących. 
W niektórych państwach (Niemcy, Węgry, Luksemburg, Rumunia) 

wyspecjalizowane komisje parlamentarne mają dodatkowe uprawnienia. 
Ich suma daje następujący katalog:

1. przyjmowanie skarg na działalność służb wywiadowczych; 
2. wszczynanie dochodzeń z własnej inicjatywy (uprawnienia ko-

misji śledczych);
3. przeprowadzanie inspekcji w siedzibach służb wywiadowczych;
4. bezpośredni dostęp do niektórych informacji niejawnych;
5. uczestnictwo w procesie wydawania zezwoleń na zastosowanie 

środków inwigilacyjnych.
Kluczowy, nawet w przypadku szerokiego katalogu uprawnień, jest 

bezpośredni dostęp komisji do informacji na temat działalności służb 
specjalnych. Należy podkreślić, że w żadnym z analizowanych państw 
komisje parlamentarne nie mają nieograniczonego dostępu do informacji 
wywiadowczych. 

Wyboru członków wyspecjalizowanych organów władzy ustawodaw-
czej w zdecydowanej większości państw dokonuje sam parlament. Wyjątek 
w tym względzie stanowi Wielka Brytania, gdzie premier nominuje człon-
ków Komisji ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa (Intelligence and Security Com-
mittee – ISC) po konsultacjach z liderem opozycji. Po uzyskaniu nominacji 
parlamentarzyści są wybierani przez izbę parlamentu, której są członkiem. 

Skład wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych jest budowany 
najczęściej w oparciu o zasadę proporcjonalnej reprezentacji i odzwiercie-
dla polityczną strukturę parlamentu (Estonia, Grecja, Finlandia, Węgry, 
Włochy). Przykładowo włoska Parlamentarna Komisja Bezpieczeństwa 
Republiki (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,  
COPASIR) składa się z 5 posłów i 5 senatorów powoływanych proporcjo-
nalnie do liczby członków grup parlamentarnych, przy zapewnieniu od-
powiednej reprezentacji większości parlamentarnej i opozycji. W Austrii, 
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Belgii i Danii istnieją dodatkowo zabezpieczenia dla mniejszych ugru-
powań, które muszą być reprezentowane w komisji przez co najmniej 
jednego przedstawiciela. W skład austriackich podkomisji zajmujących 
się problematyką działalności wywiadowczej musi wchodzić co najmniej 
jeden przedstawiciel partii reprezentowanej w Komitecie Głównym Rady 
Narodowej. Brak formalnych zabezpieczeń proporcjonalnej reprezentacji 
widoczny jest w Niemczech. Z kolei w Niderlandach członkami komisji są 
przewodniczący pięciu największych grup parlamentarnych. Izba może 
również zdecydować, na podstawie rekomendacji komisji, o rozszerzeniu 
składu komisji o maksymalnie dwóch innych przewodniczących grup. 
Podobne rozwiązania występują w Luksemburgu.

Członkowie wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych wybierają 
przewodniczącego ze swojego grona. W niektórych państwach przewod-
niczącym może zostać tylko przedstawiciel opozycji. Ratio legis takiego 
rozwiązania polega na dostarczeniu mniejszości parlamentarnej narzędzi 
do częściowego wglądu w prace służb specjalnych oraz na poszukiwaniu 
kompromisu w polityce wobec tych instytucji. We Włoszech przewodni-
czący COPASIR jest wybierany spośród członków komisji należących do 
ugrupowań opozycyjnych, podobnie jak na Węgrzech. W Chorwacji prze-
wodniczącym wyspecjalizowanej komisji zostaje przedstawiciel najlicz-
niej reprezentowanej w Zgromadzeniu Chorwackim partii opozycyjnej. 

Rotacyjne przewodniczenie pracom komisji występowało w Polsce 
i w Niemczech. Obecnie ma ono miejsce we Francji. W skład Delegacji 
Parlamentarnej ds. Wywiadu (Délégation Parlementaire au Renseigne-
ment, DPR), która jest komisją wspólną Zgromadzenia Narodowego i Se-
natu wchodzą ex officio przewodniczący stałych komisji Zgromadzenia 
Narodowego i Senatu właściwych do spraw wewnętrznych i obrony. Jed-
nocześnie to ci stali członkowie pełnią funkcję przewodniczących przez 
rok – naprzemiennie deputowany i senator. Pozostali członkowie DPR 
są wybierani przez szefów izb parlamentu. Marszałek Senatu wybiera 
jednego senatora z partii rządzącej i jednego z partii opozycyjnej. Prze-
wodniczący Zgromadzenia Narodowego postępuje tak samo w stosunku 
do deputowanych z tej izby parlamentu.

VII. Kontrola ekspercka (niezależna)

Kontrola działalności inwigilacyjnej służb specjalnych stanowi obecnie 
istotne wyzwanie w państwie demokratycznym. Rozwój technologii te-
lekomunikacyjnych dał służbom szerokie możliwości inwigilacji oby-
wateli. W dobie powszechności Internetu i telefonii komórkowej mamy  
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do czynienia z ogromnym potencjałem do nieuprawnionej ingerencji 
w prawa i wolności jednostki oraz możliwością wpływu na życie poli-
tyczne. Nie ma wątpliwości, że przyznanie uprawnień inwigilacyjnych 
służbom specjalnym i policyjnym jest zasadne z uwagi na wykonywane 
przez nie zadania ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicz-
nego. Jednak wyposażenie w wyjątkowe jak na aparat państwowy instru-
mentarium powinno być obwarowane możliwością weryfikacji, czy takie 
uprawnienia są wykorzystywane zgodnie z prawem. Taka weryfikacja 
powinna być wykonywana w sposób niezależny i profesjonalny, aby chro-
niła prawa i wolności.

Powoływanie wyspecjalizowanych organów eksperckich do kontro-
li służb specjalnych nie jest wymaganym standardem w ramach nieza-
leżnej kontroli nad służbami specjalnymi. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka dopuszcza możliwość kontrolowania działalności inwigilacyj-
nej w taki sposób. Jednak jako podstawowe rozwiązanie wskazuje kon-
trolę sądowniczą nad tego typu działalnością służb5. Ma być to jednak 
kontrola niezależna i rzeczywista. W państwach Unii Europejskiej wy-
kształciły się dwa modele takiej weryfikacji działalności inwigilacyjnej.  
W 12 państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, odpowiadają 
za nią sądy. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest powoływanie niezależ-
nych organów eksperckich dedykowanych dla służb specjalnych. Obecnie  
w 15 państwach UE oraz Wielkiej Brytanii występuje to drugie rozwią-
zanie. Ma ono szereg zalet z punktu widzenia kontroli działalności inwi-
gilacyjnej. Pierwszą z nich jest, podobnie jak w przypadku sądownictwa, 
niezależność instytucji kontrolnej od władzy wykonawczej. Organy te po-
siadają gwarancje neutralności politycznej, czym odróżniają się od wyspe-
cjalizowanych komisji parlamentarnych. Z kolei neutralność polityczna 
jest jedną z przesłanek przyznania tym organom uprawnień dostępu do 
informacji na temat działalności inwigilacyjnej służb specjalnych. Po dru-
gie, instytucje te działają permanentnie, a kontrola służb specjalnych i po-
licyjnych jest ich podstawowym zadaniem. Dzięki temu mogą kontrolować 
ich bieżącą działalność. Trzecia zaleta wynika po części z drugiej. Perma-
nentna działalność wymusza wysoki stopień specjalizacji wokół zagadnień 
związanych z inwigilacją. Chodzi przy tym zarówno o znajomość aspektów 
prawnych, jak i kwestii technicznych związanych z tą materią. Zazwyczaj 
organy tego typu posiadają też własny personel administracyjny. 

Modelowy niezależny organ ekspercki powinien charakteryzować 
się, jak sama nazwa wskazuje, niezależnością, w  tym neutralnością 

 5 Zob. m.in. Sprawa Klass i inni przeciwko Niemcom: wyrok ETPCz z dnia 18 listo-
pada 1977 r., skarga nr 5029/71. 
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polityczną jego członków, profesjonalizmem, permanentnym działaniem 
oraz uprawnieniami niezależnego dostępu do informacji o działalności 
inwigilacyjnej. Utworzenie takiego organu wymaga uregulowania szeregu 
istotnych kwestii i musi być dostosowane do zasad ustrojowych i struktu-
ry organizacyjnej konkretnego państwa. Warto jednak przybliżyć szeroką 
paletę rozwiązań stosowanych w państwach europejskich odnośnie do 
statusu członków tego typu instytucji oraz podstawowych zadań i upraw-
nień przez nie wykonywanych.

Do podstawowych zadań niezależnych organów eksperckich nale-
ży zatwierdzanie środków inwigilacyjnych. Innym zadaniem organów 
eksperckich jest rozpatrywanie skarg obywateli na działalność służb 
specjalnych. Dodatkowo tego typu instytucje często pełnią funkcję do-
radczą, wydając opinie dla organów władzy wykonawczej lub ustawo-
dawczej, m.in. dotyczące procesu legislacyjnego. Do wykonywana zadań 
są one wyposażone w prawo żądania dokumentów i informacji od służb 
specjalnych, np. w  Niderlandach Komisja Kontroli Służb Wywiadu 
i Bezpieczeństwa (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen – en Veili-
gheidsdiensten, CTIVD) ma nieograniczony i niezależny dostęp (tj. bez 
pośrednictwa służb specjalnych) do danych Głównej Służby Wywiadu 
i Bezpieczeństwa (Algemeene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD). 
Często organy tego typu mogą wszczynać dochodzenia z własnej inicja-
tywy lub na wniosek innych organów.

Sposób powoływania członków tego typu instytucji jest zróżnicowa-
ny. Często są oni powoływani przez legislatywę. Przykładowo w Belgii 
i Bułgarii funkcję kreacyjną wykonuje parlament, w Chorwacji wyspecja-
lizowana komisja do spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego, 
w Grecji konferencja przewodniczących parlamentu. Z kolei w Niemczech 
Komisja G10 jest powoływana przez PKG. 

Są państwa, w których za wybór odpowiedzialna jest egzekutywa, 
np. Austria, Dania (z wyjątkiem przewodniczącego), Wielka Brytania. 
W Austrii Komisarz ds. Ochrony Prawnej (Rechtsschutzbeauftragter, RSB) 
i jego dwaj zastępcy są powoływani przez Prezydenta Federalnego na 
wniosek rządu zaopiniowany przez Przewodniczącego Rady Narodowej 
(pierwsza izba parlamentu) oraz prezesów Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Administracyjnego. Są oni powoływani w ramach ministerstwa 
spraw wewnętrznych na pięcioletnią kadencję. Mają jednak zagwaranto-
waną niezależność w wykonywaniu swoich obowiązków i nie są związani 
żadnymi instrukcjami. 

W niektórych państwach występuje system mieszany wyboru człon-
ków. Oznacza to, że w wyborze bierze udział, jak w przypadku Szwecji, 
egzekutywa (rząd) i przedstawiciele legislatywy (parlamentarne grupy 
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partyjne). Z kolei we Francji organ ekspercki jest tworzony przez przed-
stawicieli kilku instytucji – Zgromadzenie Narodowe, Senat, Rada Stanu 
oraz Sąd Kasacyjny desygnują po dwóch członków. Dodatkowo jeden czło-
nek jest nominowany przez Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej 
i Poczty (Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes, ARCEP). Sposób wyboru członków organów ma istotne znacze-
nie, ponieważ powinien zapewniać niezależność i dawać legitymację do 
sprawowania kontroli. Przyjęcie konkretnych rozwiązań mających służyć 
osiągnięciu tego celu zależy w dużym stopniu od rozwiązań ustrojowych 
i kultury politycznej w konkretnym państwie. 

Poszczególne organy eksperckie różnicuje też liczba członków. Z uwa-
gi na dostęp do informacji niejawnych zasadą jest niewielka liczebność 
tych gremiów, np. w Belgii – 3 członków, w Bułgarii – 5 członków, w Chor-
wacji i Grecji – 7 członków, we Francji – 9 członków. W Niemczech Ko-
misja G10 składa się z 4 członków i czterech zastępców. 

W wielu państwach organy tego typu mają zagwarantowany wła-
sną administrację, np. w  Niemczech Komisja G10 jest obsługiwana 
przez 13-osobowy sekretariat właściwy również dla PKG, w Grecji za-
pewniony jest 38-osobowy aparat urzędniczy. Z  kolei w  Belgii jako 
personel pomocniczy występuje 5-osobowa służba śledcza złożona 
m.in. z przedstawicieli służby wywiadowczej i służby policyjnej oraz 
16-osobowy personel administracyjny. W  Holandii, poza 12-osobo-
wym personelem, została utworzona sieć współpracy złożona z eks-
pertów, m.in. naukowców, regularnie doradzających komisji przy 
przygotowaniu specjalistycznych raportów. Zapewnia to stały dostęp  
do wiedzy specjalistycznej w tematyce inwigilacji. 

Istotne są również wymogi stawiane członkom organów eksperckich. 
Trudnym zagadnieniem pozostaje ustalenie zakresu wiedzy, jakiej należy 
oczekiwać od tych osób i na podstawie jakich kryteriów ją weryfikować. 
W niektórych państwach określono wymogi dotyczące wykształcenia, 
np. w Chorwacji niektórzy członkowie muszą być absolwentami: prawa, 
nauk politycznych, elektrotechniki. W Belgii w komisji musi zasiadać 
co najmniej dwóch absolwentów prawa. Z kolei w Austrii wymagana 
jest wiedza z zakresu praw i wolności jednostki. Poza wykształceniem 
często spotykanym wymogiem jest praktyka prawnicza (np. Austria, 
Grecja), w tym przede wszystkim uprawnienia sędziowskie. W Danii, 
Szwecji i w Niemczech uprawnień sędziowskich wymaga się od prze-
wodniczących organów eksperckich. Są jednak państwa, w których poza 
doświadczeniem prawniczym, wymaga się od niektórych członków wie-
dzy z zakresu techniki i technologii informacyjnych. Tak jest przykła-
dowo we Francji. Inną spotykaną możliwością jest zasiadanie w tych 
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gremiach byłych parlamentarzystów – taka możliwość występuje m.in. 
w Niemczech (Komisja G10). Podkreśla się, że zaletą jest tworzenie tego 
typu gremiów w oparciu o osoby o różnych kwalifikacjach, zarówno 
prawniczych jak i technicznych. W kontekście wiedzy specjalistycznej 
duże znaczenie należy przypisać także aparatowi administracyjnemu 
(urzędowi) obsługującemu organ.

Żeby dobrze zobrazować współczesne tendencje w  zakresie 
powoływania organów eksperckich można odwołać się do nowej 
niemieckiej instytucji tego typu, która rozpoczęła funkcjonowanie  
1 stycznia 2022 r. Niezależna Rada Kontroli (Unabhängige Kontrollrat, 
UKRat) odpowiada za kontrolę działalności BND w zakresie zagranicz-
nego rozpoznania telekomunikacyjnego. UNRat zastąpiło działające od 
2017 r. Niezależne Gremium (Unabhängige Gremium) powołane w wyni-
ku dyskusji na temat globalnej działalności szpiegowskiej amerykańskiej 
NSA (National Security Agency). Utworzenie UNRat cechuje ewolucyj-
ne podejście do zmian w obszarze kontroli strategicznego rozpoznania 
elektromagnetycznego (Signals Intelligence – SIGINT). Za warte konty-
nuowania uznano: rozwiązania związane z powierzeniem kontroli oso-
bom o wyróżniających się kwalifikacjach sędziowskich, zabezpieczenia 
prawne bez ujawnienia informacji (dożywotni obowiązek zachowania 
tajemnicy, rozszerzone postępowania sprawdzające) czy obowiązek 
sprawozdawczy wobec PKG. Natomiast rozbudowano mechanizmy, 
które umożliwiają stałą, niezależną kontrolę SIGINT w oparciu o od-
powiednie zaplecze organizacyjne i personalne. Zgodnie z ustawą celem 
UNRat jest badanie legalności prowadzonego przez BND rozpoznania 
elektromagnetycznego i współpraca z innymi instytucjami w tym za-
kresie. Od dnia 1 stycznia 2022 r. Niezależna Rada Kontroli kontroluje 
ex ante legalność zarządzenia strategicznymi środkami rozpoznania 
radioelektronicznego i ukierunkowane gromadzenie danych przed ich 
wykonaniem. Weryfikacji ma dokonywać quasi-sądowy organ kontrolny 
oraz administracyjny organ kontrolny. Zasadniczo ten pierwszy organ 
ocenia i podejmuje rozstrzygnięcia w konkretnych i indywidualnych 
przypadkach działalności BND. Natomiast kontrola administracyjna 
obejmuje cały proces pozyskiwania informacji z SIGINT i służy ocenie 
generalnej i abstrakcyjnej. 

UNRat zyskał status najwyższego organu federalnego (oberste Bun-
desbehörde). Jako niezależny organ kontroli SIGINT podlega wyłącznie 
ustawie i tym samym nie wiążą go żadne instrukcje. Na jego czele stoi 
przewodniczący, który reprezentuje urząd na zewnątrz, kieruje admini-
stracją rady i sprawuje nadzór urzędowy. W skład quasi-sądowego orga-
nu kontrolnego UNRat wchodzi sześciu członków wyłonionych spośród 
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sędziów Federalnego Sądu Najwyższego albo Federalnego Sądu Admini-
stracyjnego, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem sędziow-
skim. Są oni powoływani na 12-letnią kadencję bez możliwości reelekcji. 
W założeniu ustawy wykonywanie obowiązków kontrolnych ma być ich 
podstawowym zadaniem. 

W stosunku do Niezależnego Gremium modyfikacji uległ sposób 
mianowania członków organu quasi-sądowego UNRat, ponieważ do tej 
procedury włączone zostało PKG. Obecnie kandydaturę na członka UNRat 
Prezes Federalnego Sądu Najwyższego albo Prezes Federalnego Sądu Ad-
ministracyjnego zgłasza do PKG. Kandydatury są zgłaszane za pośrednic-
twem rządu federalnego. Jednak to PKG wybiera członków UNRat zwykłą 
większością głosów. Również zwykłą większością powołuje spośród jego 
członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego UNRat. 

Poza kontrolą quasi-sądową UNRat zajmuje się kontrolą admini-
stracyjną w obszarze SIGINT. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o BND,  
na czele administracyjnego organu kontroli stoi kierownik posiadają-
cy kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziowskiego. Podlega on in-
strukcjom przewodniczącego UNRat. Administracyjny organ kontroli ma 
wspierać quasi-sądowy organ kontroli w wykonywania jego uprawnień 
kontrolnych. Ponadto odpowiada za kontrolę prawną SIGINT, które nie 
podlegają jurysdykcji quasi-sądowego organu kontroli. W tym celu or-
gan kontroli administracyjnej przeprowadza planowe i doraźne kontrole 
BND. Personel administracyjny rady składa się wyłącznie z obywateli 
niemieckich, którzy muszą poddać się, podobnie jak sędziowie UNRat, 
rozszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu.

UNRat dysponuje szerokimi uprawnieniami kontrolnymi. Instytu-
cja może zażądać od BND udostępnienia akt lub innych dokumentów, 
łącznie z oryginałami. Niezależna Rada Kontroli otrzymuje w każdej 
chwili dostęp do wszystkich pomieszczeń BND oraz dostęp do wszyst-
kich jej systemów informatycznych. Ponadto UNRat może przesłuchi-
wać pracowników BND lub uzyskiwać od nich pisemne informacje. 
W ustawie podkreślono, że żądania UNRat muszą być niezwłocznie 
spełnione. Dostęp do wrażliwych informacji BND jest możliwy dzięki 
zasadzie tajności pracy UNRat. Zarówno członkowie quasi-sądowego 
organu kontroli, jak i pracownicy administracyjnego organu kontroli są 
zobowiązani do zachowania dożywotnio w tajemnicy spraw, o których 
dowiedzieli się w związku z pracą w UNRat. Z tajemnicy może zwolnić 
tylko przewodniczący UNRat albo wiceprzewodniczący – w przypadku 
przewodniczącego. 

UNRat, podobnie jak Niezależne Gremium, składa PKG sprawozda-
nie ze swojej działalności w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy.  
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Jak precyzuje ustawa, jest ono składane z uwzględnieniem ochrony in-
formacji niejawnych i w rozbudowanej procedurze konsultacji ostatecz-
nej jego treści z rządem federalnym. W ustawie określono także zasady 
współpracy z innymi organami systemu kontroli nad służbami wywia-
dowczymi. UNRat może regularnie wymieniać informacje z PKG, Komi-
sją G10 i Federalnym Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych i Swobody 
Przepływu Informacji.

VIII. Konkluzje 

1. Analiza obejmuje formalne rozwiązania w zakresie nadzoru i kontroli 
nad służbami specjalnymi w państwach europejskich.

2. Tworzenie systemu nadzoru i kontroli można rozpatrywać jako po-
szukiwanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem obywateli za-
pewnianym przez służby specjalne a innymi wartościami demokracji 
konstytucyjnej.

3. Nadzór i kontrola stanowią barierę przed nadmiernym wpływem 
służb specjalnych na bieg spraw publicznych. Umożliwiają też wkom-
ponowane tych instytucji w konstytucyjne zasady ustrojowe, w tym 
w zorganizowany na ich podstawie system organów państwowych.

4. Dodatkową funkcją nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi jest 
legitymizowanie działalności służb specjalnych, w tym tej głęboko 
ingerującej w prawa człowieka.

5. Szczególne rozwiązania instytucjonalne w zakresie nadzoru i kontroli 
są tworzone w Europie dla służb wywiadowczych z myślą o instytu-
cjach w sposób tajny zbierających i przetwarzających informacje na 
potrzeby politycznego procesu decyzyjnego. Takie rozumienie tylko 
częściowo pokrywa się z rodzimym pojęciem służb specjalnych, które 
obejmuje również niektóre organy ścigania. 

6. Nie ma jednego wzorcowego systemu nadzoru i kontroli nad służ-
bami specjalnymi. Rozwiązania wypracowane w poszczególnych 
państwach są wypadkową czynników historycznych związanych 
z uwarunkowaniami społeczno-politycznymi.

7. W państwach demokratycznych nadzór i kontrola nad służbami wy-
wiadowczymi są sprawowane przez wiele instytucji, uwzględniając 
zasadę podziału i równowagi władzy.

8. Służby specjalne w wielu elementach podlegają kontroli i nadzorowi na 
tych samych zasadach co cała administracja rządowa. Współcześnie są 
one instytucjami w dużym stopniu wkomponowanymi w rozwiązania 
ustrojowe.
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9. W państwie demokratycznym to władze cywilne wyznaczają zadania 
służbom specjalnym. Służby specjalne są instrumentem egzekuty-
wy odpowiedzialnym za dostarczanie informacji o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa państwa. Odpowiedzialność za ich funkcjonowanie 
ponosi władza wykonawcza.

10. Kluczowym zagadnieniem w  demokracji jest określenie zakresu 
wpływu rządu na służby specjalne. Nadzór jest limitowany, a środki 
nadzorcze powinny być jasno wskazane w aktach normatywnych.

11. W ramach władzy wykonawczej relacje ze służbami wywiadowczy-
mi są bardzo złożone i obejmują nie tylko nadzór, ale również koor-
dynację pracy między służbami wywiadowczymi oraz zarządzanie. 
W niektórych państwach podkreślana jest rola egzekutywy polegająca 
na informowaniu władzy ustawodawczej o działalności służb wywia-
dowczych. Duża liczba zadań władzy wykonawczej często przekłada 
się na rozbudowaną strukturę organizacyjną nadzoru

12. Sprawowanie nadzoru nad służbami specjalnymi nie jest zadaniem 
wykonywanym przez jedną osobę, wymaga stałych struktur admini-
stracyjnych, procedur oraz przejrzystych zasad jego przeprowadzania.

13. Budowa skutecznego nadzoru rozpoczyna się od organizacji samych 
służb, co wymaga ustanowienia procedur dostępu do informacji i do-
kumentów przez organy nadzorujące.

14. Efektywny system nadzoru nad służbami specjalnymi stanowi istotny 
przyczynek do zewnętrznej kontroli. W niektórych państwach usta-
wodawca określił, że rolą egzekutywy jest informowanie o działalno-
ści służb specjalnych i o tym, jak są wykorzystywane jako instrument 
rządzenia. 

15. Parlament zajmuje się przede wszystkim kontrolą rządu. Stąd,  
co najmniej równie istotny jak kontrola służb specjalnych, jest stały 
monitoring tego, jak te służby są nadzorowane przez rząd i poszcze-
gólnych ministrów.

16. Impulsem do debaty nad reformą służb specjalnych są komisje 
śledcze, które stosunkowo często zajmują się problematyką służb 
specjalnych.

17. W ramach parlamentu funkcjonuje również kontrola wyspecjalizo-
wana, która jest wykonywana przez powołane w tym celu komisje 
parlamentarne. Jej istota sprowadza się do wyłonienia przez parla-
ment niewielkiej komisji, która w jego imieniu sprawuje kontrolę nad 
służbami specjalnymi.

18. Kluczowy, nawet w przypadku szerokiego katalogu uprawnień, jest 
bezpośredni dostęp komisji parlamentarnych do informacji na te-
mat działalności służb specjalnych. Należy podkreślić, że w żadnym 
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z analizowanych państw wyspecjalizowane komisje parlamentarne 
nie mają nieograniczonego dostępu do informacji wywiadowczych. 

19. Wyboru członków wyspecjalizowanych organów władzy ustawodaw-
czej w zdecydowanej większości państw dokonuje sam parlament.

20. Skład wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych jest budowany 
najczęściej w oparciu o zasadę proporcjonalnej reprezentacji i od-
zwierciedla polityczną strukturę parlamentu.

21. Członkowie wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych wybierają 
przewodniczącego ze swojego grona. W niektórych państwach prze-
wodniczącym może zostać tylko przedstawiciel opozycji.

22. W państwach Unii Europejskiej wykształciły się dwa modele weryfi-
kacji działalności inwigilacyjnej. W 12 państwach UE, w tym również 
w Polsce, odpowiadają za nią sądy. Alternatywą dla takiego rozwią-
zania jest powoływanie niezależnych organów eksperckich dedy-
kowanych dla służb specjalnych. Obecnie w 15 państwach UE oraz 
w Wielkiej Brytanii występuje to drugie rozwiązanie.

23. Modelowy organ ekspercki powinien charakteryzować się niezależ-
nością, w tym neutralnością polityczną jego członków, profesjonali-
zmem, permanentnym działaniem oraz uprawnieniami niezależnego 
dostępu do informacji o działalności inwigilacyjnej.

24. Do podstawowych zadań niezależnych organów eksperckich należy 
zatwierdzanie środków inwigilacyjnych. Innym zadaniem organów 
eksperckich jest rozpatrywanie skarg obywateli na działalność służb 
specjalnych. Dodatkowo tego typu instytucje często pełnią funkcję 
doradczą, wydając opinie dla organów władzy wykonawczej lub usta-
wodawczej, m.in. dotyczące procesu legislacyjnego.

Wykaz aktów normatywnych

•	 Austria, ustawa federalna z dnia 4 lipca 1975 r. o regulaminie Rady 
Narodowej (Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalra-
tes) z 4 lipca 1975 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Austria, ustawa o uprawnieniach policji (Sicherheitspolizeigesetz)  
z 28 października 1992 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Belgia, ustawa o służbach wywiadowczych i bezpieczeństwa (Loi orga-
nique des services de renseignement et de sécurité), z 18 grudnia 1998 r.

•	 Belgia, ustawa organiczna o kontroli służb policyjnych i wywiadow-
czych oraz Organu koordynacyjnego ds. oceny zagrożeń (Loi organique 
du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe 
de coordination pour l’analyse de la menace) z 18 lipca 1991 r., z póź-
niejszymi zmianami.
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•	 Chorwacja, ustawa o komunikacji elektronicznej (Zakon o elektroni-
čkim komunikacijama) z 1 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Chorwacja, ustawa o systemie wywiadowczym i bezpieczeństwa Re-
publiki Chorwacji (Zakon o sigurnosnoobavještajnom sustavu Re-
publike Hrvatske) z 30 czerwca 2006 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Cypr, ustawa przewidująca utworzenie i funkcjonowanie cypryjskiej 
służby wywiadowczej (Νόdμος που προβλέπει για τη θέσπιση και τη 
λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών) z 2016 r.

•	 Czechy, ustawa o Służbie Bezpieczeństwa i Informacji (Zákon o bezpe-
čnostní informační službě) z 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Czechy, ustawa o wywiadzie wojskowym (Zákon o Vojenském zpravo-
dajství) z 16 czerwca 2005 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Dania, ustawa nr 604 o Duńskiej Służbie Bezpieczeństwa i Wywiadu 
(Lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET)) 
z 12 czerwca 2013 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Francja, Kodeks bezpieczeństwa wewnętrznego (Code de la sécurité 
intérieure)

•	 Francja, ustawa nr 2015-1556 o środkach nadzoru nad międzynaro-
dową łącznością elektroniczną (Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques 
internationales), z 30 listopada 2015 r. 

•	 Hiszpania, ustawa o  Narodowym Centrum Wywiadowczym (Ley 
11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia), z 6 maja 2002 r.,  
z późniejszymi zmianami.

•	 Hiszpania, ustawa organiczna regulująca kontrolę sądową a priori nad 
Narodowym Centrum Wywiadowczym (Ley Orgánica 2/2002 regu-
ladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia),  
z 6 maja 2002 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Hiszpania, ustawa regulująca wykorzystanie i kontrolę tajnych fun-
duszy (Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y con-
trol de los créditos destinados a gastos reservados), z 11 maja 1995 r., 
z późniejszymi zmianami.

•	 Litwa, ustawa o wywiadzie Republiki Litewskiej (Lietuvos Respubli-
kos žvalgybos įstatymas) z 17 października 2012 r., z późniejszymi 
zmianami.

•	 Luksemburg, ustawa o organizacji państwowej służby wywiadowczej 
(Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement 
de l’Etat, 15 czerwca 2004 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Niderlandy, ustawa o służbach wywiadowczych i bezpieczeństwa (Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017), z 26 lipca 2017 r.
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•	 Niemcy, ustawa o Federalnej Służbie Wywiadowczej (Gesetz über 
den Bundesnachrichtendienst), z 20 grudnia 1990 r., z późniejszymi 
zmianami.

•	 Niemcy, ustawa o parlamentarnej kontroli działalności wywiadowczej 
(Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit des Bundes), z 29 lipca 2009 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Niemcy, ustawa o ograniczeniu tajemnicy korespondencji, poczty i te-
lekomunikacji (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses (G 10)), z 26 czerwca 2001 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Polska, ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, z 9 czerwca 
2006 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Portugalia, ustawa ramowa o systemie wywiadowczym Republiki 
Portugalskiej (Lei Quadro do Sistema de Informações da República 
Portuguesa) z 5 września 1984 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Rumunia, ustawa o organizacji i funkcjonowaniu Służby Wywiadu 
Zagranicznego (Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea 
Serviciului de Informatii Externe) z 6 stycznia 1998 r., z późniejszymi 
zmianami.

•	 Słowenia, ustawa o kontroli parlamentarnej nad służbami wywia-
dowczymi i bezpieczeństwa (Zakon o parlamentarnem nadzoru obve-
ščevalnih in varnostnih služb), z 26 lutego 2003 r., z późniejszymi 
zmianami.

•	 Szwecja, ustawa o przetwarzaniu danych osobowych w Agencji Woj-
skowego Rozpoznania Radioelektronicznego (Lag om behandling  
av personuppgifter i Försvaretsradioanstalts försvarsunderrättelse-och 
utvecklingsverksamhet), z 10 maja 2007 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Szwecja, ustawa o wywiadzie sygnałowym Agencji Wojskowego Roz-
poznania Radioelektronicznego (Lag om signalspaning i försvarsun-
derrättelseverksamhet) z 10 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Węgry, ustawa CXXV z 1995 r. o narodowych służbach bezpieczeń-
stwa (A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló), z 28 grudnia 1995 r., 
z późniejszymi zmianami.

•	 Wielka Brytania, ustawa o służbach wywiadowczych (Intelligence Se-
rvices Act 1994) z 26 maja 1994 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Wielka Brytania, ustawa o sprawiedliwości i bezpieczeństwie (Justice 
and Security Act 2013) z 25 kwietnia 2013 r., z późniejszymi zmianami.

•	 Wielka Brytania, ustawa o uprawnieniach śledczych (Investigatory 
Powers Act 2016) z 29 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami.

•	 Wielka Brytania, ustawa o  uprawnieniach śledczych (Regulation  
of Investigatory Powers Act 2000) z 1 sierpnia 2000 r., z późniejszymi 
zmianami.
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•	 Włochy, ustawa nr 124/2007 o systemie informacji dla bezpieczeństwa 
Republiki i o nowych zasadach dotyczących tajemnicy państwowej 
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova 
disciplina del segreto), 3 sierpnia 2007 r., z późniejszymi zmianami.


