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Reforma uprawnień służb specjalnych oraz usprawnienie kontroli nad ich działaniami jest 

naszym zdaniem jednym z ważniejszych zadań stojących przed Ministrem Spraw 

Wewnętrznych. Dlatego z nadzieją przyjęliśmy publiczne deklaracje przygotowania ustawy 

„przeciwko Wielkiemu Bratu”, która miała m.in. ograniczyć dostęp Policji i służb specjalnych do 

danych telekomunikacyjnych. 

Sposób realizacji tych deklaracji niestety wciąż nie jest jasny. Zakładamy jednak, że zmiany 

zmierzające do zwiększenia kontroli nad służbami specjalnymi, a także ograniczenia dostępu 

Policji i innych służb do danych telekomunikacyjnych, są przewidziane w przygotowywanej 

stopniowo kompleksowej reformie służb specjalnych. W ostatnim półroczu Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych przedstawiło do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw: o Agencji 

Wywiadu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Komisji Kontroli Służb Specjalnych. 

Z uzasadnień wszystkich przywołanych projektów wynika, że zostały one przygotowane 

w oparciu o założenia reformy służb specjalnych zaakceptowane przez Kolegium do Spraw 

Służb Specjalnych na posiedzeniu 29 maja 2013 r. i są elementem szerszej reformy. 

Jako jedyne organizacje społeczne biorące udział w konsultacjach społecznych wspomnianych 

projektów apelujemy o ujawnienie przyjętych założeń reformy służb specjalnych, a także 

kalendarza prac nad poszczególnymi elementami reformy. 

Znajomość założeń reformy przepisów regulujących kompetencje Policji i innych służb jest 

niezbędna do oceny szczegółowych rozwiązań zawartych w przygotowanych przez MSW 

projektach. Nie wiedząc, jakie inne zmiany są planowane w ustawach regulujących 

funkcjonowanie służb specjalnych, trudno ocenić np. pomysł stworzenia Komisji Kontroli Służb 

Specjalnych. Nie ulega wątpliwości, że realne możliwości jej działania będą uzależnione od 

kontekstu prawnego, w którym przyjdzie jej funkcjonować. Trudno bowiem będzie zapewnić 

Komisji zgodność z Konstytucją działań służb specjalnych bez ograniczenia lub doprecyzowania 

przyznanych im kompetencji ustawowych. 

Plany kompleksowej reformy służb są argumentem przeciwko uwzględnieniu naszych uwag w 

pracach nad poszczególnymi projektami: nasze uwagi dotyczące dostępu Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego do danych telekomunikacyjnych nie zostały uwzględnione, 

bowiem – jak wskazano w zestawieniu uwag – „będzie to przedmiotem prac w odrębnej 

inicjatywie legislacyjnej”. W związku z takim uzasadnieniem, uważamy, że mamy prawo 
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wiedzieć, jakie są założenia i planowany termin przygotowania „odrębnej inicjatywy”, która 

uwzględni sygnalizowane przez nas problemy. 

Jesteśmy przekonani, że ujawnienie założeń reformy służb specjalnych przyjętych przez 

Kolegium będzie wyrazem realnej chęci włączenia partnerów społecznych w proces 

legislacyjny. Pełna przejrzystość i otwartość tego procesu ma szczególne znaczenie w obszarze 

regulacji funkcjonowania służb specjalnych, które ze swojej natury ingerują w sferę praw 

i wolności jednostki. 
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