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Szanowna Pani
Teresa Piotrowska
Minister Spraw Wewnętrznych

Fundacja Panoptykon pragnie pogratulować Pani nominacji na stanowisko Ministra
Spraw Wewnętrznych i życzyć sukcesów w realizacji powierzonych zadań. Bardzo
liczymy na Pani  otwartość  na głos  organizacji  pozarządowych działających  na
rzecz ochrony praw człowieka. Ze swojej  strony deklarujemy zaś gotowość do
współpracy  w  ramach  zagadnień  leżących  w  sferze  naszych  zainteresować  i
kompetencji.

W  naszej  opinii  najważniejsze  wyzwania  stojące  przed  Ministrem  Spraw
Wewnętrznych  to  kompleksowe  uregulowanie  zasad  funkcjonowania
monitoringu wizyjnego, aktywny udział w pracach nad unijną reformą
zasad  ochrony  danych  osobowych oraz  wprowadzenie  niezależnej,
zewnętrznej kontroli nad działaniami policji i służb specjalnych.

Dynamicznie rozwijający się monitoring wizyjny działa w Polsce bez kompleksowej
regulacji  prawnej.  Rodzi  to szereg praktyczny problemów, a także wiąże się z
zagrożeniami dla prywatności obywateli. Jak zwróciła Pani uwagę w interpelacji
poselskiej,  „nie  istnieją  ograniczenia,  które  wskazują  jednostki  i  instytucje
mogące korzystać z monitoringu, a także miejsce, cele i zasadność zamieszczenia
kamer”1. 

W sierpniu br. zakończyła się druga tura konsultacji społecznych przygotowanego
przez  MSW  projektu  założeń  ustawy  o  monitoringu  wizyjnym.  Zdecydowana
większość podmiotów, które zabrały głos w konsultacjach, potwierdziła potrzebę
kompleksowej regulacji zasad stosowania monitoringu wizyjnego. Jednak by było
to możliwe w tej kadencji Parlamentu, konieczne jest zintensyfikowanie prac nad
projektem.  Równie  ważne  wydaje  się  utrzymanie  stałej  współpracy  z
organizacjami  branżowymi,  pozarządowymi,  a  także  innymi  instytucjami
publicznymi – zwłaszcza Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
oraz  Ministerstwem Administracji  i Cyfryzacji,  w  którego  właściwości  pozostaje
tematyka ochrony danych osobowych.

W naszej  opinii  drugim ważnym zadaniem stojącym przed  MSW jest  aktywny
udział  w unijnych  pracach  nad  reformą  zasad  ochrony  danych  osobowych.
Zakończenie  prac  nad  reformą  w 2015 roku  to  jeden  z priorytetów Rady  Unii
Europejskiej. Zwracamy przy tym uwagę na konieczność wzmożonej współpracy i

1 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1C73A5EA
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koordynacji  prac  z Ministerstwem  Administracji  i  Cyfryzacji  w  zakresie
prowadzonych  prac.  Reforma  obejmuje  bowiem  projekt  rozporządzenia o
ochronie  danych  osobowych  (za  koordynację  prac  w  tym zakresie  odpowiada
MAiC)  oraz  projekt  dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania  danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania,
dochodzenia,  wykrywania  lub  ścigania  przestępstw  lub  wykonywania  sankcji
karnych  i swobodnego  przepływu  tych  danych,  pozostający  w  zakresie
właściwości MSW.

Kolejnym wyzwaniem,  jakie  stoi  przed  MSW,  jest  reforma  zasad  nadzoru  nad
policją  i  służbami  specjalnymi.  W  wyroku  z  30  lipca  2014  r.  Trybunał
Konstytucyjny  stwierdził,  że  brak  zewnętrznej  kontroli  nad  sięganiem  przez
uprawnione  organy  po  dane  telekomunikacyjne  (np.  billingi)  jest  niezgodny  z
Konstytucją.  Trybunał odroczył  wejście w życie wyroku o 18 miesięcy, a zatem
przepisy uprawniające służby do sięgania po dane stracą moc obowiązującą w
styczniu 2016 r.  Ze względu na wybory parlamentarne w październiku 2015 r.,
podjęcie  prac  nad  przepisami  realizującymi  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego
wydaje się zadaniem szczególnie pilnym. Rozstrzygnięcia wymaga kształt organu
kontrolującego działanie służb, a także tryb i zakres prowadzonej kontroli.

Zdajemy sobie sprawę, że wskazane problemy – regulacji monitoringu wizyjnego,
reformy  zasad  ochrony  danych  osobowych,  a  także  zwiększenia  kontroli  nad
funkcjonowaniem  policji  i  służb  –  są  niezwykle  złożone.  W  naszej  ocenie
znalezienie optymalnych rozwiązań w tym zakresie jest dużym wyzwaniem, ale
może się też stać widocznym sukcesem kierowanego przez Panią Ministerstwa.
Ze  swojej  strony  deklarujemy  gotowość  współpracy  na  tym  polu  oraz  –  jeśli
wyrazi  Pani  zainteresowanie  –  spotkania  w  celu  przedstawienia  i
przedyskutowania naszych postulatów.
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