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Warszawa, dnia 20 lipca 2015 roku 

 

 

Szanowna Pani 

Ewa Kopacz 

Prezes Rady Ministrów 
 

 

NRA-12-ST-1.9.2015 

 

 

 W związku z planowanym na dzień 21 lipca 2015 r. rozpoczęciem przez senackie 

Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczą prac nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967), 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje o wstrzymanie tych prac. Projekt w aktualnej postaci 

godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez 

właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne  

w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, 

adwokacką i radcowską.  

 Rzeczony projekt nowelizacji stanowi w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej próbę 

nieprawidłowego wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. Projekt 

nie wprowadza rzetelnych i skutecznych mechanizmów zewnętrznej kontroli nad 

działalnością Policji oraz służb w zakresie stosowania czynności operacyjno- 

-rozpoznawczych (do których zalicza się m.in. kontrolę korespondencji, utrwalanie rozmów 

telefonicznych, pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych).  

 Projekt ten wprowadza także niepożądane w demokratycznym państwie 

prawnym, głębokie ograniczenia w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tej, 

której piastunem jest adwokat. W świetle projektowanych propozycji adwokaci będą mogli 

być poddawani najbardziej ingerencyjnym środkom pracy operacyjnej, tj. kontroli operacyjnej 

oraz pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to godzi w zaufanie obywateli 

wobec państwa i stanowi poważne ograniczenie w korzystaniu z ich praw i wolności 

konstytucyjnych. Projekt wprowadza w tym zakresie mechanizm zakładający, że to 

funkcjonariusz służby policji lub służb specjalnych, np. po zarejestrowaniu rozmowy 

adwokata z klientem, będzie oceniał, czy informacje z tej rozmowy chronione są tajemnicą 
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obrończą, czy też tajemnicą adwokacką. Zgodnie zatem z projektem, to funkcjonariusze 

policji i służb specjalnych, nie zaś adwokat, władni będą rozstrzygać co jest a co nie jest 

tajemnicą obrończą lub adwokacką. Oceny takie formułować będą, posiadając już wiedzę 

objętą tajemnicą adwokacką i obrończą. Mechanizm ten jest właściwy dla państw 

autorytarnych, naruszających tajemnicę adwokacką, a co za tym idzie prawa i wolności 

jednostki, chronione na drodze pomocy prawnej, udzielanej przez adwokatów i radców 

prawnych.  

 Podobnie w przypadku pozyskiwania danych telekomunikacyjnych dotyczących 

adwokata, projekt wprost przewiduje, że służby będą mogły pozyskiwać dane 

telekomunikacyjne dotyczące jego osoby. Mechanizm kontrolny zakłada dobrą wolę 

funkcjonariusza policji lub służb specjalnych i zakłada rozstrzygnięcie sądu, które nie będzie 

zaskarżalne przez osobę obowiązaną do zachowania tajemnicy, jak i nie będzie zawierać 

uzasadnienia. 

 Przepisy te stwarzają pole do ogromnych nadużyć. Wykonywanie szczególnie zawodu 

adwokata i świadczenie pomocy prawnej służyć ma respektowaniu wielu chronionych 

konstytucyjnie praw i wolności. Zdobywanie i wykorzystywanie przez służby tego typu 

danych, stanowić będzie naruszenie tych praw i wolności. 

 Z tych wszystkich powodów, dalsze prace nad wykonaniem wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. nie powinny być prowadzone w oparciu  

o ww. projekt senacki. Przyjęcie propozycji przewidzianych w projekcie nie usunie 

najpoważniejszych problemów naruszeń praw i wolności konstytucyjnych, do których 

dochodzi w ramach prowadzenia przez Policję i służby działalności operacyjnej, a stworzy 

pole do większych nadużyć. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967). 

 

 

Do wiadomości: 

1. Senator Wojciech Skurkiewicz, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Senat 

RP.  

2. Senator Michał Seweryński, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Senat RP. 

3. Senator Piotr Zientarski, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Senat RP. 

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,36,8,michal-sewerynski.html

