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Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i
dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydawania osobom poleceń
określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania,
przeszukania oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rodzaj dokumentu

projekty rozporządzeń

Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia rozwiązań
planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i
dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art.
14 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym. Treść art. 14 ust. 10 została zmieniona ustawą z dnia 14
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2399). Ustawa ta stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14, w którym stwierdzono
niekonstytucyjność art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W wyniku rozstrzygnięcia Trybunału
Konstytucyjnego przepisy dotyczące kontroli osobistej oraz przeszukania
bagażu zostały usunięte z dotychczasowego aktu wykonawczego i
wprowadzone do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zmiana
brzmienia delegacji spowodowała konieczność wydania nowego
rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca
2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się,
legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania
bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń
przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowe brzmienie rozporządzenia utrzymuje w znacznej części dotychczasowe
rozwiązania, a najistotniejsze zmiany związane są z usunięciem
dotychczasowych przepisów dotyczących dokonywania kontroli osobistej, a
także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na
dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w
środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, które stały się
materią ustawową.
Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przeprowadzania i
dokumentowania przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego
czynności:
1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych Kodeksie
postępowania karnego;
4) przeszukania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w
przepisach Kodeksu postępowania karnego;
5) obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym
zdarzeniom.
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