
 

 

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE 
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

Tel: (48) (22) 520-5999, e-mail: office@amcham.pl, www.amcham.pl 
 

 

Warszawa, 23 maja 2016 r. 

Pan 
Mariusz Błaszczak 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych („projekt”), w imieniu Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce („AmCham”) 
chcielibyśmy przedstawić uwagi zgłoszone przez firmy zrzeszone w AmCham. 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, iż w pełni popieramy cel ustawy, jakim ma być podniesienie 
efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa 
wszystkich obywateli RP. Obawiamy się jednak, że przebieg prac legislacyjnych nad projektem bez 
przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych może mieć niekorzystny wpływ na jakość 
stanowionego w Polsce prawa. Projekt określając zasady prowadzenia działań 
antyterrorystycznych oraz współpracy w tym zakresie między właściwymi organami, dotyka 
wolności i swobód obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji RP, takich jak wolność 
komunikowania się czy prawo do prywatności, co stanowi dodatkowy argument za 
przeprowadzeniem konsultacji z udziałem organizacji pozarządowych i eksperckich. 

Szczególne zaniepokojenie firm zrzeszonych w AmCham budzi przepis art. 35 pkt 6 projektu, 
wprowadzający w szczególności zmiany do obowiązującej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Zmiany te polegają na dodaniu do ww. ustawy przepisu art. 
32c nadającemu Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ("Szef ABW") szerokie prawo do 
zablokowania bliżej nieokreślonych danych i usług w Internecie bez należytej kontroli niezależnego 
sądu we wszystkich przypadkach. Zasadnym byłoby sprecyzowanie okoliczności, w jakich takie 
uprawnienie mogłyby być użyte oraz określenie wpływu na użytkowników usług naszych członków, 
w przypadku gdy takie uprawnienie zostanie wykorzystane. Zależy nam, aby uniknąć sytuacji, w 
której przepisy ustawy mogłyby być mylnie interpretowane oraz odbierane jako zbyt szerokie w 
odniesieniu do praw, które mają zostać nadane w zakresie możliwości zatrzymania danych, 
możliwości żądania danych przez organy ścigania oraz agencje wywiadowcze, a także możliwości 
blokowanie usług lub informacji w określonych okolicznościach. 

Ponadto uwagi firm zrzeszonych w AmCham odnośnie projektu wzbudza: 

1. Definicja przestępstw o charakterze terrorystycznym. Definicja "zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym" w artykule 1 pkt 7 projektu to kwestia o zasadniczym 

znaczeniu, a mimo to w zaproponowanym kształcie budzi zastrzeżenia. Definicja jest 

bardzo szeroka i przez to mało precyzyjna. Dodatkowo odnosi się do definicji przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym wskazanej w Kodeksie Karnym, która to definicja sama w 

sobie jest poddawana krytyce ze względu na zawarte w niej elementy ocenne. 

Przestępstwa o charakterze terrorystycznym mogą obejmować ponad dwieście różnych 

przestępstw określonych w Kodeksie Karnym, z których wiele może nie mieć w 

rzeczywistości zabarwienia terrorystycznego. Istnieje zatem ryzyko, że projekt ustawy na 

skutek błędnej interpretacji będzie wykorzystywany w sytuacjach, które nie będą 

uzasadnione z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. 

Niejasne jest również, jak powinno być rozumiane kryterium „związku ze zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym”. Zgodnie z projektem wystarczającą podstawą do zablokowania danych 

informatycznych lub usług teleinformatycznych (czy to na podstawie postanowienia sądu 
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czy też w przypadkach niecierpiących zwłoki na wniosek Szefa ABW) jest ich związek ze 

zdarzeniem, które powstało na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W 

ocenie firm zrzeszonych w AmCham nieczytelne jest, na ile bezpośredni powinien być 

związek pomiędzy przestępstwem a danymi informatycznymi lub usługami 

teleinformatycznymi i czy blokowanie może objąć przykładowo przekazy medialne 

dotyczące zdarzenia o charakterze terrorystycznym 

2. Zakres podmiotowy. W ocenie firm zrzeszonych w AmCham projekt nie określa 

precyzyjnie podmiotów, których ma dotyczyć. Wydaje się, że nowe przepisy art. 32a-e 

odnoszą się ogólnie rzecz biorąc do właścicieli tzw. infrastruktury krytycznej, a ich celem 

jest zwiększenie ochrony takiej infrastruktury. Niemniej jednak kwestia ta powinna zostać 

doprecyzowana. Ocena skutków regulacji oraz uzasadnienie projektu ustawy również 

dotyczą w dużym stopniu tylko takich podmiotów i infrastruktury krytycznej. Tymczasem, 

przepis art. 32 c nie zawiera odniesienia do krytycznej infrastruktury IT, co może wzbudzić 

wątpliwości co do zakresu tego artykułu. Pojawia się pytanie czy art. 32 c ma odnosić się 

do szerszego grona podmiotów niż pozostałe artykuły z grupy 32 a-e. Niezbędne wydaje 

się doprecyzowanie w samym projekcie oraz w jego pisemnym uzasadnieniu odnośnie 

zakresu podmiotowego. 

3. Brak jednoznacznej definicji „danych informatycznych” i "usług 

teleinformatycznych", które mogą być zablokowane. W ocenie firm zrzeszonych w 

AmCham niezbędne jest doprecyzowania oraz wyjaśnienie definicji zawartych w projekcie, 

w szczególności dokładnego zakresu terminów  "dane informatyczne" i "usługi 

teleinformatyczne" w kontekście projektu. Pojęcie „dane informatyczne” i "usługi 

teleinformatyczne" może dotyczyć zarówno konkretnych treści, jak i całych portali 

społecznościowych. Oznacza to, że zablokowane mogą być zarówno komunikatory, jak i 

sieci anonimowej wymiany danych. Zablokowanie dostępności konkretnych danych 

informatycznych czy usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym zgodnie z 

przepisem art. 32 c może mieć ogromny wpływ na wolność korzystania z mediów 

teleinformatycznych i jako takie powinny być wystarczająco dokładne celem wykluczenia 

nadużyć. Pragniemy zauważyć, że żaden z powyższych terminów nie został zdefiniowany 

w projekcie, co więcej, takich definicji nie ma w żadnej innej ustawie obecnie obowiązującej 

w Polsce. Taka sytuacja może wzbudzić zaniepokojenie co do zakresu i charakteru danych 

i usług, do których dostęp może zostać zablokowany i może prowadzić do nadmiernej 

ingerencji Państwa w podstawowe prawa jednostki. Co więcej, brak zdefiniowania tak 

ważnych dla poprawnego rozumienia treści ww. przepisu pojęć wprowadza chaos 

terminologiczny i nie pozwala na przewidywanie potencjalnych skutków działań przez 

użytkowników Internetu. Mając na uwadze brak efektywnej kontroli odwoławczej dla 

podmiotów zainteresowanych (administratora serwisu, użytkownika etc.), pole do 

nadużywania ww. pojęć terminologicznych wydaje się być znaczne.  

4. Brak skutecznej i adekwatnej kontroli sądowej. Kategoria "przypadków niecierpiących 

zwłoki", do której odnosi się ustęp 4 artykułu 32c, który nie przewiduje uprzedniej kontroli 

sądu nad prawem do blokowania danych i usług w Internecie, nie jest wystarczająco jasna. 

W praktyce, Szef ABW może uzyskać narzędzie do obchodzenia obowiązku uzyskania 

postanowienia sądu przed rozpoczęciem blokowania, kwalifikując arbitralnie sprawy jako 

niecierpiące zwłoki. Takie przyspieszone działanie Szefa ABW w tzw. przypadkach 

niecierpiących zwłoki wydaje się nie być wystarczającym środkiem do zagwarantowania 

ochrony wolności słowa i innych praw, biorąc pod uwagę dynamikę wymiany informacji we 

współczesnym świecie. Ponadto, brak procedury odwoławczej dla konkretnych osób, 

których takie blokowanie może dotyczyć, wzbudzają dalsze zaniepokojenie.  

5. Brak zasady subsydiarności. W związku z brakiem zasady subsydiarności, firmy 

zrzeszone w AmCham obawiają się, że zaproponowany projekt nie wprowadza 
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mechanizmów ograniczających Szefa ABW do blokowania danych informatycznych i usług 

teleinformatycznych tylko w sytuacjach, gdy jest to absolutnie niezbędne i brak jest innych 

środków, aby wykryć bądź przeciwdziałać przestępstwom o charakterze terrorystycznym. 

W konsekwencji, Szef ABW może wykorzystywać przyznane mu praw do zbytniego 

ingerowania i ograniczania fundamentalnych praw jednostki. Kryterium subsydiarności 

powinno być także kluczowe na etapie podejmowania przez sąd decyzji co do 

dopuszczalności blokowania (lub jego przedłużenia). 

6.  Blokada danych informatycznych i usług teleinformatycznych jako ryzyko 

biznesowe. W ocenie firm zrzeszonych w AmCham wprowadzenie rozwiązań 

przewidzianych w projekcie może mieć poważne skutki dla finansowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej w Internecie. Z perspektywy przedsiębiorcy, prawna możliwość 

zablokowania przez organ państwa dostępu do jego danych informatycznych lub usług na 

okres 5 dni lub dłuższy oznacza ryzyko poważnych strat biznesowych, jak również może 

uniemożliwić rozwinięcie tego typu działalności w Polsce. 

Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na tempo prac nad projektem oraz brak konsultacji 
publicznych, przedstawione stanowisko nie omawia szczegółowo wszystkich zastrzeżeń i 
problemów związanych z projektem. Apelujemy jednakże o ponowne przeanalizowanie kwestii 
podniesionych powyżej przed przyjęciem ostatecznej wersji ustawy. Deklarujemy również naszą 
gotowość do współpracy w zakresie wspólnego przygotowania efektywnych i przejrzystych 
rozwiązań na rzecz walki z terroryzmem. 

Z poważaniem, 

 
 _____________  
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów 
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

Do wiadomości: 

1) Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów 

2) Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 

3) Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

4) Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji 

5) Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 

6) Arkadiusz Czartoryski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych, 

7) Paweł Pudłowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i 

Nowoczesnych Technologii 

     

    ******* 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 
reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 
inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 
wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa 
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