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Pan
Stanislaw Gogacz
Przewodnicz(}.cy Komisj i U stawodawczej
Senatu RP
Wmieiscu

Szanowny Panie Przewodllicz(}.cy,
do Senatu RP wplyn(}.l przyjyty przez Sejm projekt ustawy
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zmianie ustawy

0

Policji oraz

niektorych innych ustaw (druk senacki nr 71), ktory bydzie dzisiaj procedowany na posiedzeniu
trzech Komisji. Przesylamy ponizej nasze stanowisko w powyZszej sprawie.
W czesniej, w trakcie prac Komisji Sejmowych, przedstawilismy potrzeby uwzglydnienia
ochrony "tajemnicy dziennikarskiej", ktora jest fundamentem tego zawodu i gwarantem wolnosci
slowa bez wzglydu na warunki ustrojowe. Potwierdzaj(}. to zarowno ustawy krajowe jak i przepisy
Unii Europejskiej.
W dalszym ci(}.gu wyraZamy niepokoj zwi(}.zany z procedowan(}. obecnie nowelizacj(}. ustawy
o Policji. W naszej opinii, proponowana zmiana przepisow nie tylko nie czyni zadosc zarowno twier
dzeniom i wytycznym wyraZonym przez Trybunal Konstytucyjny w wyroku z 30 lipca 2014 r., jak
i wymogom plyn(}.cym z wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w sprawie Digital

Rights Ireland, ale obniza standardy ochrony praw obywatelskich oraz ochrony wolnosci slowa. Na
szynl zdanieln, Ustawa zawiera bowiem wci(}.z szereg przepisow, ktorych wprowadzenie bydzie mialo
negatywny wplyw na poszanowanie podstawowych i fundamentalnych zasad dzialalnosci wydaw
cow prasy i osob z nimi wspolpracuj(}.cych, w tym redaktor6w i dziennikarzy. Zwi(}.zane s(}. one z dzia
lalnosci(}. naszych czlonkow w dwojaki sposob. Po pierwsze, w kwestiach zwi(}.zanych z uwarunko
wan(}. w przepisach kodeksu postypowania kamego oraz w prawie prasowym tzw. "tajemnic(}. dzien
nikarsk(}.", w tym - przede wszystkim - z ochron(}. zrodel informacji i informatorow. Po drugie, wie1u
naszych czlonkow oferuje w ramach swojej dzialalnosci szereg uslug clcktronicznych, kt6re regulujq
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rozne ustawy, takie jak prawo telekomunikacyjne czy ustawa
niczn~.

0

swiadczeniu uslug

drog~

elektro

Opiniowany projekt w zasadniczy sposob zmienia obecnie obowi~uj~ce przepisy w obu ww.

zakresach, co

wobec niebezpieczenstw, jakie przyniesc moze wprowadzenie proponowanych zapi

sow - nie pozwala nam przejsc obok projektu oboj~tnie i zmusza nas do

zaj~cia

szczegolowego sta

nowiska.
Zdajemy sobie

spraw~,

iz nowelizacja zostala wymuszona wspomnianym powy.zej wyrokiem

TK i tenninem wyznaczonym do dokonania zmian. Koniecznosc szybkiego procedowania nie sta
nowi jednak usprawiedliwienia dla wprowadzenia tak szerokich zmian w proponowanym ksztalcie,
pomimo, iz rozumiemy potrzeb~ zabezpieczenia kraju wobec zagrozen i wobec atakow terrorystycz
nych.
Z zadowoleniem przyj~lismy wprowadzon~ do pierwotnego projektu przez
Administracji i Spraw

Wewn~trznych zmian~ dotycz~c~

sejmow~ Komisj~

tajemnicy dziennikarskiej, konkretnie

w zakresie obowi~zku zachowania przez dziennikarza w tajemnicy danych umozliwiaj~cych identy
fikacj~

autora materialu prasowego, listu do redakcji lub innego materialu

rowniez

identyfikacj~

osob

udzielaj~cych
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tym charakterze, jak

infonnacji opublikowanych lub przekazanych do opubli

kowania, jezeli osoby te zastrzegly nieujawnianie powy.zszych danych, za wyj~tkiem informacji do
tycz~cych przest~pstw

okreslonych wart. 240 § 1 kodeksu kamego. W tym zakresie regulacja zostala

"dostosowana" do przepisow art. 180 §3 kodeksu post~powania kamego.
Niestety, zmiana ta jest niewystarczaj~ca. Proponowany bowiem zapis nowego ust. 15f pkt 2
wart. 19 "rozszczelnia" podstawy ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Zgodnie z zawartym w pro
jekcie przepisem, Komendant Glowny Policji, Konlendant CBS alba komendant wojewodzki policji
zobowi~zany jest

do przekazania prokuratorowi (ktory nastypnie przekazuje dalej do s~du) materialy

zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej,

0

ile "mog~ zawierac infonnacje", 0 ktorych

mowa m.in. wart. 180 §2 i §3. Posluzenie siy takim sformulowaniem pozostawia ww. osobom, a de
facto osobom

prowadz~cym

dzialania operacyjne,

morna uznac za potencjalnie

zawieraj~ce

peln~

dowolnosc w uznaniu, czy dane materialy

informacje, ktore

podlegaj~ obowi~kowi

zachowania

przez dziennikarza w tajemnicy czy tez nie. Istnieje zatem ryzyko, iz tajemnica zawodowa dzienni
karza zostanie

i to bye moze w spos6b niezamierzony - naruszona.

To potencjalnc ryzyko uwidacznia si y wyrainiej, gdy siygnie sit( do prawa telekomunikacyj
nego (pr. telekom.) oraz ustawy 0 swiadczeniu uslug drog~ elektroniczn~ (usude) a nast~pnie zestawi
si~

szcroki zakres danych okreslonych w tych ustawach z proponowanynl brzlnieniel11 art. 20e i 20cb

projektu.
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Zgodnie z proponowanym brzmieniem tych artykul6w, Policja moze - "w celu zapobiegania
lub wykrywania przestypstw albo w celu ratowania zycia lub zdrowia ludzkiego bqdz wsparcia dzia
Ian poszukiwawczych lub ratowniczych" uzyskiwac dane przekazu te1ekomunikacyjnego, przesylki
pocztowej albo przekazu w ramach uslugi swiadczonej drogq elektronicznq okreslone we wspomnia
nych dw6ch ustawach (tzn. w pro telekom. i usude). I choc takZe tutaj sejmowa Komisja wprowadzila
pozytywnq zmiany - w pierwotnym projekcie mowa byla 0 wszelkich danych, a w obecnym brzmie
niu doprecyzowano, iz nie moze to byc tresc przekazu - to na podstawie tych przepis6w, Policja
bydzie mogla uzyskac dostyp nie tylko do temat6w owych przekaz6w (np. temat6w wysylanych wia
domosci e-mail), ale r6wniez np. do wykaz6w abonent6w, list adres6w mailowych, kontakt6w tele
fonicznych, nie wspominajqc juz 0 danych kart kredytowych, kont bankowych czy danych pokazu
jqcych aktywnosc uzytkownika w sieci. Takie uprawnienie oznacza mozliwosc pelnej inwigilacji

wlasciwie kazdego obywatela i to bez uzyskania uprzedniej zgody sqdu Oak w przypadku kontroli
operacyjnej - por. obecny art. 19 ust. 2 ustawy
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policji). Nie zmienia tutaj nic okreslenie sytuacji

i ich ce16w z pierwszej czysci zadania pierwszego proponowanego art. 20c ust. 1 ("w celu zapobie
gania... "), gdyZ sytuacje te i cele sq tak szerokie, iz obejmujq wlasciwie wszystkie przypadki - prze
ciez Policja prowadzi wlasnie, a przynajrnniej powinna prowadzic, dzialania zmierzajqce do zapobie
gania lub wykrywania przestypstw.
Dost~p

do wspomnianych powyzej danych moze w bardzo prosty sposob doprowadzic do

ujawnienia np. informatorow czy innych "zrodel informacji" dziennikarza,

stanowi~c

tym sa

mym naruszenie obecnie obowi~zuj~cych przepisow dot. tajemnicy dziennikarskiej.
Nasze zaniepokojenie budzi takZe kwestia sposobu udost~pniania danych, kt6ra rna nastypo
wac nieodplatnie (patrz art. 20c ust. 2) i to jeszcze najlepiej w spos6b zautomatyzowany, 0 ile "moz
liwosc taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiydzy Komendantem Gl6wnym Policji
a ( ...) podmiotem" (art. 20c ust. 3), a takZe iluzorycznosc kontroli

s~dowej

uzyskiwania tych da

nych. Zgodnie z art. 20ca ust. 1, kontroly ty rna sprawowac "sqd okrygowy wlasciwy dla siedziby
organu Policji, kt6remu udostypniono te dane", przy czym tylko dwa razy do roku. Biorqc pod uwagy
skaly, najakq uzyskiwano dotychczas dane (np. okolo 2 milion6w zapytan 0 billingi rocznie) i zakla
dajqc hipotetycznie podobnq cZystotliwosc uzyskiwania danych "intemetowych", oznaczac to moze
okolo 4 milion6w przypadk6w, kt6re majq zostac ocenione przez sqdy okrygowe i to w terminie 30
dni (por. art. 20ca ust. 4). Jest to - oczywiscie - nierealne i praktycznie niewykonalne przez i takjuz
obecnie mocno przcciqi:one sqdy okrygowe.
TakZe zakres tej kontroli budzi nasze zastrzezenia. Zgodnie bowiem z art. 20ca ust. 5, tej 
naszym zdaniem - iluzorycznej kontroli nie podlegac rna uzyskiwanie danych na podstawie art. 20cb
ust. 1, czyli prowadzonego przez przedsiybiorcy telekomunikacyjnego wykazu abonent6w, uZytkow
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nikow lub zakonczen sieci (art. 20cb ust. 1 pkt 1), wszelkich danych uzytkownikow sieci telekomu
nikacyjnej, takichjak nazwiska i imiona; imiona rodzicow, miejsca i daty urodzenia, adresy miejsca
zamieszkania i adresy korespondencyjne, numery PESEL, numery dokumentow tozsamosci, numer
konta bankowego lub karty platniczej, a takze adres poczty elektronicznej oraz numery telefonow
kontaktowych (por. art. 20cb ust 1 pkt 2).
PowyZsze zastrzezenia stanowiCl tylko czyse uwag, ktore - ze wzglydu na profil dzialalnosci
naszych czlonkow - nasunyly siy nam w pierwszej kolejnosci i ktore wymagajCl interwencji legisla
tora i odpowiedniej zmiany.
W naszej opinii, w proponowanej nowelizacji nalezaloby, przede wszystkim:
1) zagwarantowae poszanowanie zagwarantowanej w prawie prasowym oraz kodeksie posty
powania karnego tajemnicy dzielmikarskiej, poprzez jej wyraine wylClczenie spod zakresu
przedmiotowego ustawy 0 Policji i innych "policyjnych" ustaw, z zastrzezeniem informacji
dot. przestypstw 0 ktorych mowa wart. 240 §1 kodeksu kamego;
2) wprowadzie zasady subsydiamosci, czyli zasady, iz pozyskiwanie roznego rodzaju danych
mozliwe jest tylko i wylClcznie wtedy, gdy jest to niezbydne dla dobra wymiaru sprawiedli
wosci, a okolicznose nie moze bye ustalona na podstawie innego dowodu;
3) wprowadzie takze dla dzialan niestanowiClcych kontroli operacyjnej koniecznose uzyskania
zgody SCldu;
4) wprowadzie - choeby niewielkCl- oplaty za uzyskiwanie konkretnych danych.
Przewidziane w projekcie ustawy dzialania i ich warunki moglyby, co najwyzej, bye stoso
wane w wyjCltkowych sytuacjach, w ktorych zachodzi podejrzenie
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zwiClZki z organizacjami terro

rystycznymi lub istnieje realna grozba zamachu. Co do zasady bowiem, przedstawione w projekcie
nowelizacji dzialania, powinny stanowie wyjCltek od "normalnych" dzialan prowadzonych przez Po
licjy i inne sluzby.

Z wyrazami szacunku
.D

neratny

P R EZE

/ ',I

Do wiadomosci:
1. Pan Michal Sewerynski
Przewodnicz~cy Komisji Praw Czlowieka,
Praworz~dnosci i Petycji
2. Pan Jaroslaw Rusiecki
Przewodnicz~cy Komisji Obrony Narodowej
3. Pan Jerzy Fedorowicz
Przewodnicz~cy Komisji Kultury
i Srodk6w Przekazu
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