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Wstęp

„Formy organizacyjne oraz zadania i cele państwa uległy w ciągu dziejów
różnym przeobrażeniom, a w związku z tym zmieniły się również formy

jego działalności. Obserwowana dziś doskonałość i zróżnicowanie form
życia państwowego nie zostały stworzone od razu, lecz przeszły długą
ewolucję – każda z nich ma swoją historię. Podobnie jest z policją”.

W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939 r.

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny na rynku komentarz do ustawy o Policji.
Zadaniem naszym była pogłębiona analiza, wymiana poglądów, stawianie pytań
i poszukiwanie odpowiedzi na temat statusu, znaczenia i funkcji tak ważnej
służby jak Policja. Zakres możliwych do poruszenia tematów jest niezwykle
szeroki. Materia prawa policyjnego ulega ciągłym ewolucjom legislacyjnym. Już na
horyzoncie „czają” się nowe, niezwykle istotne zmiany wymagające w przyszłości
dogłębnej analizy w odniesieniu do funkcjonowania formacji a wynikające z zasad
retencji danych telekomunikacyjnych, które wynikają z przepisów nowego Prawa
komunikacji elektronicznej. Postęp technologiczny sprawia bowiem, że coraz
więcej problemów związanych z pracą funkcjonariuszy Policji dotyczy cyfrowej
rzeczywistości. Ona też stała się w sposób naturalny wyzwaniem dla osób i instytucji
odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w wymiarze krajowym
i międzynarodowym. Cyberprzestrzeń to atrakcyjne środowisko do działania dla
grup przestępczych i terrorystycznych. Zmienia się środowisko działania służb.
Podkreślenia wymaga, że cyberprzestrzeń to jedyna domena operacyjna wymyślona,
stworzona i zmieniana przez człowieka wedle jego kreatywności i potrzeb.

Cyberprzestrzeń to także cały czas stosunkowa łatwość ukrycia tożsamości, co
wykorzystują powszechnie cyberprzestępcy. Każdego dnia powstają nowe metody
i narzędzia służące naruszeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tu pojawia
się konieczność zdefiniowania na nowo statusu i zadań osób i instytucji odpowie-
dzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Pytaniem zasadniczym i priorytetowym staje się kwestia definiowania kompeten-
cji w zakresie realizacji tradycyjnych i zupełnie nowych celów (rozwiązania insty-
tucjonalne, normy prawne, procedury). Zagadnienie to będzie dotyczyło roli Policji,
treści zadań publicznych, odpowiedzialności i uprawnień, ale także obowiązków
samej jednostki-obywatela. Granice wyznaczać muszą prawa podstawowe wyrażone
w umowach międzynarodowych i Konstytucji RP. W tym obszarze istotna jest
potrzeba dookreślenia celów regulacyjnych, wyrażonych w komentowanej ustawie,
zawsze w oparciu o tendencje rozwojowe, związane z ideologią wolności jednostki
w pełnym obszarze jej aktywności i misji publicznej trwale związanej z zadaniami
Policji.

Warszawa, styczeń 2021 r.
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