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Z uznaniem należy przyjąć monografię Dobrosławy Szumiało-Kulczyckiej, ma-
jącą na celu usystematyzowanie zagadnienia czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, w tym szczególnie możliwości ich wykorzystania w procesie karnym. 
Takie opracowanie jest istotne w kontekście obserwowanej po 1990 r. tendencji 
do zacierania wyraźnej i nieprzekraczalnej granicy między czynnościami ope-
racyjnymi a procesowymi. Wzbogaca ono skromny jak do tej pory dorobek 
doktryny w omawianej materii, która z przyczyn historyczno-politycznych nie 
mogła rozwinąć się w ramach poprzedniego systemu politycznego1.

Recenzowana praca została poprzedzona wstępem i składa się z sześciu roz-
działów o bardzo zróżnicowanej obojętności. Napisana jest w oparciu o metodę 
prawno-dogmatyczną. Autorka zastosowała również elementy metody prawno-
-porównawczej, przedstawiając unormowania występujące w Republice Fede-
ralnej Niemiec. Rozwiązania niemieckie w zakresie pozyskiwania informacji 
operacyjnych zostały przedstawione w rozdziale otwierającym opracowanie. 
Warto podkreślić, że jest to pierwsze tak obszerne omówienie tamtejszych 
uregulowań w polskiej literaturze. Z drugiej jednak strony, pewien niedosyt 
pozostawia brak odwołania w pracy do rozwiązań prawnych przyjętych w in-
nych krajach o długiej tradycji demokratycznej i wysokim standardzie ochro-
ny praw człowieka. W konsekwencji wykorzystana literatura obcojęzyczna 
ogranicza się zasadniczo do opracowań niemieckojęzycznych.

1 Warto w tym miejscu odnotować przywoływaną przez autorkę wcześniej wydaną monografię  
o podobnej tematyce, zob.: A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminali-
styczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.
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Podstawowa wątpliwość, jaka się nasuwa w związku z pierwszym rozdzia-
łem dotyczy jego miejsca w strukturze całego opracowania. Celowym zamie-
rzeniem autorki jest nieodwoływanie się w prowadzonych w tym miejscu 
rozważaniach do polskich rozwiązań (s. 21–22), które zostały przedstawione 
dopiero począwszy od rozdziału drugiego. Trzeba odnotować, że takie usta-
lenia terminologiczne nie zostały poczynione również we wstępie. Jeśli unor-
mowania występujące w Republice Federalnej Niemiec mają stanowić punkt 
odniesienia dla rozwiązań rodzimych (s. 20–21), to konieczne wydaje się po-
przedzenie tych rozważań choćby ogólnym wprowadzeniem do problematyki 
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Takie podstawowe rozstrzygnięcia 
konceptualne mogłyby pozwolić na identyfikację zagadnień, w których nie-
mieckie unormowania okazują się inspirujące. Umożliwiłoby to czytelnikowi 
lekturę pierwszej części opracowania z uwzględnieniem podstawowych pro-
blemów związanych z ich regulacją w Polsce. Ułatwieniem dla większości od-
biorców byłoby też przytaczanie przepisów z Ustawy Zasadniczej Republiki 
Federalnej Niemiec w języku polskim zamiast w oryginalnym (np. przypi-
sy 47–51, s. 39–40), zwłaszcza że powszechnie dostępne są jej tłumaczenia,  
w tym m.in. wybitnego znawcy tej problematyki – Marka Sobolewskiego2.

W ramach drugiego rozdziału, na nieco ponad dwudziestu stronach, 
przedstawiona została geneza czynności operacyjno-rozpoznawczych w Polsce.  
W kontekście struktury monografii pewne zastrzeżenie może budzić wyod-
rębnienie tych z konieczności skrótowych rozważań w osobnym rozdziale, 
który objętościowo ustępuje co najmniej jednemu podrozdziałowi monogra-
fii i jest zbliżony pod tym względem do kilku kolejnych. Otwarte pozostaje 
jednak pytanie, czy geneza czynności operacyjnych nie powinna być omówio-
na szerzej, z uwzględnieniem obszernej literatury dotyczącej działalności służb 
policyjnych i specjalnych okresu międzywojennego oraz lat 1943–1989.

W tym drugim wypadku szczególnie interesujące mogłyby okazać się 
odtajnione instrukcje o pracy operacyjnej z okresu PRL, odsłaniające, jak 
szerokim wachlarzem metod operacyjnych mogą posługiwać się służby po-
siadające takie uprawienia. Pewne uwagi można wysunąć także do umówienia 
rozwoju czynności operacyjno-rozpoznawczych po przemianach ustrojowych  
z 1989 r. Autorka za kluczową datę uważa tutaj 2001 r. Omawiając rozwój 
czynności operacyjno-rozpoznawczych w latach 1990–2001 skupia się głów-
nie na nowelizacji ustaw policyjnych z 1995 r. Znacznie ograniczona została 
tym samym kwestia zmian dokonanych w 1990 r., związanych z uchwaleniem 
ustaw policyjnych. Warto podkreślić, że prawne uregulowanie działalności 
operacyjnej stanowiło przedmiot ożywionej dyskusji przy opracowaniu tych 

2 G. Rysiak, Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, Opole 1972.
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aktów normatywnych, przy czym w wątpliwość podawano nawet koniecz-
ność wyposażania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w uprawnienia 
do stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Głównym oparciem 
dla takiego poglądu były doświadczenia związane z funkcjonowaniem Służby 
Bezpieczeństwa. Ostatecznie przeważył pogląd, że nieuregulowanie tych kwe-
stii w ustawie oznaczałoby pozostawienie jej praktyce, ze wszystkimi konse-
kwencjami dla praw i wolności jednostki, jakie się z tym wiążą, co niezwykle 
celnie ujął Jerzy Zimowski: „wolimy otworzyć furtkę i postawić przy niej 
strażnika, niż pozostawić otwartą szeroko bramę”3. Natomiast omawiając sy-
tuację po 2001 r. autorka nie poświęciła uwagi dwóm nowelizacjom z ostat-
nich lat, istotnym w kontekście budowania systemu zewnętrznej kontroli nad 
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Pierwsza dokonana została na 
mocy ustawy z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz 
niektórych innych ustaw4, zgodnie z którą nastąpił rozdział organizacyjny 
i funkcjonalny ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ustawa 
stworzyła formalne gwarancje niezależności prokuratury od innych organów 
i niezależności prokuratora przy wykonywaniu czynności określonych w usta-
wach. Dodatkowo w związku z wejściem w życie ustawy z 4 lutego 2011 r.  
o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw5, wzmocniona została, przynajmniej pod względem formalnym, kontrola 
prokuratorska, sądowa i parlamentarna nad niektórymi czynnościami operacyj-
no-rozpoznawczymi.

Bez wątpienia zaletą opracowania jest wyodrębnienie osobnego rozdziału 
dotyczącego ogólnych standardów, które muszą być uwzględnione przy two-
rzeniu przepisów o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, a wynikających 
wprost z konstytucji, konwencji międzynarodowych, a także z orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Taka zawarta w trzecim rozdziale ocena czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych z perspektywy ochrony praw i wolności jednostki zdecydowanie wzbo-
gaca opracowanie. W ramach tych rozważań autorka słusznie zwraca uwagę, 
że stosowanie niektórych metod pracy operacyjnej może ingerować w kon-
stytucyjnie zagwarantowaną wolność przemieszczania. Zauważa przy tym, że 
jest to szczególnie istotne w kontekście możliwości stosowania elektronicz-
nej czy satelitarnej obserwacji osoby, w tym prowadzonej przy zastosowa-

3 J. Zimowski, Wystąpienie parlamentarne z dnia 6 kwietnia 1990 r., „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” 2010, wydanie specjalne, s. 29. Obszerniej na temat zmian z 1990 r. zob.: J. Wi-
dacki, System bezpieczeństwa wewnętrznego – ewolucja struktur i funkcji, [w:] Druga fala polskich 
reform, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 1999.

4 Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1375.
5 Dz.U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273.
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niu urządzeń określających jej ruch (s. 120). Wypada się zgodzić, że duże 
wyzwanie, zarówno pod względem legislacyjnym, jak i faktycznym, stanowi 
w omawianej materii dokonany w ostatnich latach postęp technologiczny. 
Wydaje się, że uwaga autorki mogłaby skupić się w tym miejscu na reprezen-
tatywnym dla tego zagadnienia przykładzie, jakim jest uprawnienie funkcjo-
nariuszy do analizy bilingów telefonicznych i logowań telefonów komórko-
wych na poszczególnych stajach przekaźnikowych. Czynność ta umożliwia 
obecnie odtwarzanie przemieszczania się posiadacza telefonu komórkowego 
i jego spotkań z innymi posiadaczami telefonów komórkowych. Taka forma 
śledzenia jednostki stanowi głęboką ingerencję w prawa i wolności jednostki. 
Warto zatem podkreślić, że obecnie to uprawnienie służb pozostaje poza kon-
trolą sądową i prokuratorską, a do jej zainicjowania nie jest nawet wymagana 
forma pisemna wniosku, wystarczy ustne żądanie funkcjonariusza.

Zdecydowanie najobszerniejszym rozdziałem monografii jest rozdział 
czwarty, charakteryzujący obecny stan prawny pod kątem uregulowanych  
w ustawach metod operacyjno-rozpoznawczych. Jego objętość stanowi nie-
mal połowę publikacji, co pozwala zastanawiać się nad możliwością jego 
podziału na mniejsze części. Może bardziej zasadne byłoby podzielenie go 
na trzy mniejsze rozdziały, mając na uwadze różne standardy w zakresie ze-
wnętrznej kontroli nad poszczególnymi metodami operacyjnymi. Przy tak 
zastosowanym podziale osobno omówiona zostałaby poddana sądowej wery-
fikacji kontrola operacyjna. Oddzielnie potraktowana mogłaby zostać trans-
akcja pozorna i przesyłka niejawnie nadzorowana, nad którymi roztoczona 
jest kontrola prokuratorska. Wreszcie osobne omówienie miałyby metody 
niepoddane obecnie jednostkowej kontroli przez organy usytuowane poza 
egzekutywą.

Pomijając poruszane już kilkakrotnie kwestie struktury opracowania na-
leży uznać, że zaletą prowadzonych w tym miejscu rozważań jest uwzględ-
nienie wszystkich ustaw uprawniających poszczególne służby do stosowania 
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zastrzeżenia może budzić jedynie 
uznanie Służby Celnej za uprawnioną do stosowania czynności operacyj-
no-rozpoznawczych (s. 158). W tej części rozważań z niezwykłą dbałością 
przedstawione zostały nawet najdrobniejsze różnice między poszczególnymi 
ustawami kompetencyjnymi, co nie jest zadaniem prostym z uwagi na licznie 
występujące między nimi odmienności w zakresie unormowania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych. W tym względzie uważne śledzenie wywodu 
ułatwiają zamieszczone na końcu opracowania tabele, w których zestawione 
zostały przepisy z poszczególnych ustaw. To konsekwentnie przeprowadzone 
porównanie poszczególnych ustaw doprowadziło autorkę do postulowanego 
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już wcześniej w doktrynie ujednolicenia uregulowań poszczególnych ustaw 
policyjnych.

Można jednak odnieść wrażenie, że poza dostrzeżeniem niespójności  
w poszczególnych aktach normatywnych autorka nie pochyla się nad drugim, 
może nawet bardziej istotnym zagadnieniem. Mianowicie co najmniej rów-
nie istotne wydaje się nadużywanie tych czynności przez poszczególne służby 
i rozbudowywanie ponad rozsądną miarę nieskoordynowanych ze sobą pod-
miotów uprawnionych do ich stosowania. W pracy brakuje takiej generalnej 
oceny zasadności przyznania uprawnień do stosowania czynności operacyj-
no-rozpoznawczych tak dużej liczbie służb. Podobne braki można zaobserwo-
wać w kwestii oceny sądowej kontroli nad tymi uprawnieniami, która obec-
nie jest jedynie nominalna. Wydaje się, że postulowanie jej roztoczenia nad 
kolejnymi, prócz kontroli operacyjnej, czynnościami operacyjno-rozpoznaw-
czymi (obecnie sądy akceptują ponad 99% wniosków o zarządzenie kontroli 
operacyjnej) wymagałoby w pierwszej kolejności pogłębionych rozważań na 
temat niezbędnej reorganizacji sądów, która uczyniłaby tę kontrolę bardziej 
skuteczną. W poszukiwaniu modelu kontroli zewnętrznej, niekoniecznie 
opartego jedynie na kontroli sądowej pomocne mogłoby się okazać przybli-
żenie rozwiązań niemieckich w tym względzie6.

Rozdział piąty jest syntezą rozważań na temat modelu relacji jakie za-
chodzą pomiędzy czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi a procesowy-
mi. Autorka poddaje krytyczniej analizie pojawiające się we wcześniejszych 
opracowaniach wyznaczniki czynności operacyjno-rozpoznawczych. Sama 
postuluje „porzucenie wielce problematycznego terminu czynności operacyj-
no-rozpoznawcze, zastępując go raczej pojęciem czynności zapobiegawczo-
-wykrywczych”, oznaczającym czynności operacyjno-rozpoznawcze, które 
są prowadzone przed wszczęciem postępowania karnego. Ponadto wszystkie 
metody działania tajne wobec osoby, względem której są stosowane, autorka 
proponuje określać jako czynności operacyjne, a nie, jak to tej pory, jako 
czynności operacyjno-rozpoznawcze. Wydaje się, że zamiast wprowadzania 
nowych pojęć, można się pokusić o nową klasyfikację czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, dokonaną z uwagi na ochronę praw i wolności jednostki  
i uwzględniającą ich relacje do procesu karnego.

Ostatni rozdział stanowią postulaty de lege ferenda. Jeden z całej gamy  
w większości słusznych postulatów dotyczy braku potrzeby tworzenia szcze-
gółowych norm upoważniających do podejmowania działań w postaci wy-
wiadów czy tzw. rozpytań. Autorka uzasadnia to twierdzenie tym, że zdobyte 

6 Zob. m.in.: P. Czarny, Parlamentarna kontrola działalności służb specjalnych w Niemczech, 
„Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
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w ten sposób informacje zależą od dobrej woli osoby, która je udziela. Jej 
zdaniem teza ta zachowuje aktualność także wówczas, gdy takie działania po-
dejmuje utajniony pracownik organów ścigania lub tajny współpracownik 
(s. 364). Generalnie należy zgodzić się z powyższym twierdzeniem. Szko-
da jednak, że autorka nie odniosła się w tym kontekście do pewnej szcze-
gólnej sytuacji, jaką jest stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych  
w aresztach śledczych i zakładach karnych. W tej kwestii zasadny wydaje się 
postulat wprowadzenia ustawowych ograniczeń stosowania tych czynności  
w tych dwóch szczególnych miejscach, gdzie jednostka jest całkowicie zależna 
od organów państwa, które są odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo. Przede 
wszystkim trudno w tym wypadku rozgraniczyć, kiedy kończy się dobra wola 
w udzielaniu informacji, a zaczyna przymus wynikający z miejsca i sytuacji, 
w jakiej taka osoba się znalazła7.

Podsumowując rozważania o publikacji trzeba zwrócić uwagę na fakt, że 
jest to jedno z pierwszych tego typu opracowań w Polsce. Można wyrazić 
nadzieję, że wniesione uwagi okażą się pomocne przy ewentualnym przy-
gotowywaniu drugiego wydania monografii. Stanowi ona, mimo pewnych 
niedoskonałości, cenną inicjatywę wydawniczą.

7 Problem ten został już dostrzeżony w literaturze przedmiotu, zob.: A. Cempura, Czynności opera-
cyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych, „Prokuratura i Prawo” 
2011, nr 10.


