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Warszawa, 31 maja 2021 r. 

 

Sz. P. Małgorzata Szumańska 

Wiceprezes Fundacji Panoptykon 

 

Szanowna Pani Prezes, 

W odpowiedzi na Państwa pismo z 12 maja 2021 r. przesyłam nasze stanowisko i odpowiedzi na zadane 

przez Państwa pytania. 

 

1) Jaka jest Państwa ogólna ocena uprawnień Policji i służb specjalnych do prowadzenia działań 

„inwigilacyjnych” (kontrola operacyjna, czynności operacyjno-rozpoznawcze) – czy powinny one 

rosnąć, czy być zmniejszane oraz czy poziom kontroli nad ich wykorzystywaniem jest 

wystarczający? 

W naszej ocenie, w Polsce uprawnienia Policji i służb specjalnych do inwigilowania przypadkowych, 

niewinnych osób są zbyt obszerne. Co więcej, działania te nie są objęte należyta kontrolą sądów 

powszechnych. Inwigilowani obywatele nie są świadomi prowadzonych wobec nich czynności, przez 

co mają ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw. Wielokrotnie domagaliśmy się w debacie 

publicznej większej kontroli nad działaniami służb, które są wymierzone w polskich obywateli.  

Protestowaliśmy również przeciwko wykorzystywaniu przez polskie służby systemu Pegasus1 

2) Jakie zmiany uważacie Państwo za niezbędne w obszarze prowadzenia przez Policję i służby 

specjalne działań „inwigilacyjnych”? 

Spośród licznych propozycji popieramy m.in. wprowadzenie obowiązku informowania obywateli,  

o tym że byli objęci działaniami operacyjno-rozpoznawczych służb specjalnych czy Policji – tak, by 

obywatele mieli możliwości złożenia skargi na te działania. 

3) Czy prowadzą Państwo prace koncepcyjne lub przygotowali Państwo projekty zmian 

legislacyjnych w tym obszarze? 

Podczas formułowania naszych stanowisk w zakresie kontroli nad działalnością Policji i służb 

specjalnych opieramy się na głosach ekspertów skupionych w pozarządowych organizacjach 

obywatelskich – takich jak Fundacja Panoptykon. Jednym ze źródeł przedstawianych przez nas 

postulatów jest raport „OSIODŁAĆ PEGAZA” – Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb 

specjalnych – założenia reformy. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie projektów zmian 

legislacyjnych. 

 
1 Konferencja Konfederacji z dnia 9 września 2019 r. „Rząd PiS kupił od izraelskiej firmy system do inwigilacji 
Polaków "Pegasus"! #Konfederacja mówi stanowcze NIE inwigilacji obywateli i składa interpelację do premiera 
Morawieckiego! #StopPegasus” https://www.facebook.com/100050487729876/videos/581379402401052  

https://www.facebook.com/100050487729876/videos/581379402401052
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4) Czy popieracie Państwo przedstawioną przez Rzecznika koncepcję powołania niezależnej 

instytucji zajmującej się kontrolą nad działalnością Policji i służb specjalnych? 

Jest to propozycja, która mogłaby rozwiązać omawiane problemy niewystarczającej kontroli nad 

działaniem służb specjalnych. Chętnie odniesiemy się do niej na poziomie propozycji i prac 

legislacyjnych. 

5) Czy popieracie Państwo przedstawioną przez Rzecznika koncepcję nałożenia na Policję i służby 

specjalne obowiązku informowania osób poddanych inwigilacji o tym fakcie (np. 12 miesięcy po 

zakończeniu działań)? 

Tak. 

  

Z uszanowaniem 

Jakub Kulesza 

Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja 
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