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                    IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2165).

Sejm na  95 posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2005 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3492 do Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim

czytaniu.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na

posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2005 r.

wnosi:

W y s o k i    S e j m  raczy następujące  poprawki:

1) w art. 1 w zmianie 1 lit. a dotyczącej art. 1 ust. 2 pkt 5 skreślić wyrazy „ , zamierzających
ubiegać się,”;

- Klub Parlamentarny LPR

- odrzucić

2) w art. 1 w zmianie 2 lit. a dotyczącej art. 2 skreślić pkt 2;

- poseł M.Zbyrowska wraz z grupą posłów

- odrzucić
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Uwaga: ewentualne przyjęcie poprawki pkt 2 spowoduje bezprzedmiotowość po
prawki pkt 3.

3) w art. 1 w zmianie 2 w lit. a dotyczącej art. 2 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) tajemnicą służbową - jest informacja niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w
związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której
nieuprawnione ujawnienie może spowodować zagrożenie dla porządku publicznego,
obronności, bezpieczeństwa lub interesów ekonomicznych i międzynarodowych
państwa, a także informacja podlegająca ochronie na podstawie umów
międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską,”;

- Klub Parlamentarny SLD

- przyjąć
4) w art. 1 w zmianie 2 dotyczącej art. 2 skreślić lit. b;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- odrzucić
5) w art. 1 skreślić zmianę 4;

- Klub Parlamentarny LPR

- przyjąć
6) w art. 1 zmianie 5 nadać brzmienie:

„5) w art. 17:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Czynności, o których mowa w art. 16 pkt 1-5 i 8, dokonywane przez
służby ochrony państwa w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywane są w uzgodnieniu
odpowiednio z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje
Prezes Rady Ministrów, a w przypadku braku uzgodnienia, czynność nie
może być wykonana.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb przygotowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji
niejawnych, w tym uzgadniania kontroli w stosunku do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
uwzględniając zadania funkcjonariuszy i żołnierzy służb ochrony państwa
nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne, dokumentowanie
czynności kontrolnych oraz sporządzanie: protokołu kontroli, wystąpienia
pokontrolnego i informacji o wynikach kontroli.”;

- Klub Parlamentarny PiS

- przyjąć
7) w art. 1 w zmianie 11 dotyczącej art. 25 w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) po dokonaniu przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące
tajemnicę służbową, przedłużać okres ochrony tych informacji na kolejne okresy:
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a) nie dłuższe niż 5 lat - dla oznaczonych klauzulą „poufne”, nie dłużej jednak, niż
na okres do 20 lat od daty wytworzenia tych informacji,

b) nie dłuższe niż 2 lata - dla oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, nie dłużej
jednak, niż na okres do 10 lat od daty wytworzenia tych informacji.”;

- Klub Parlamentarny LPR

- odrzucić
8) w art. 1 w zmianie 11 dotyczącej art. 25 w ust. 5 skreślić wyrazy „jeżeli od ich powstania

upłynęło co najmniej 20 lat, biorąc pod uwagę interesy obronności i bezpieczeństwa
państwa oraz inne istotne interesy państwa”;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- odrzucić
9) w art. 1 w zmianie 13 dotyczącej art. 27 skreślić lit. a;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- przyjąć
10) w art. 1 w zmianie 22 dotyczącej art. 42 w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy „mogą być

udostępniane” zastąpić  wyrazami „są udostępniane”;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- przyjąć
11) w art. 1 w zmianie 22 dotyczącej art. 42 w ust. 7 w zdaniu wstępnym wyrazy „mogą być”

zastąpić wyrazem „są”;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- przyjąć
12) skreślić zmianę 30;

- poseł K.Plocke wraz z grupą posłów

- odrzucić

13) w art. 3 po zmianie 1 dodać nową zmianę … w brzmieniu:

„…) dodaje się art. 105a w brzmieniu:

„Art. 105a. 1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do
udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust.
4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym
osób fizycznych (konsumentów) może być wykonywane, z zastrzeżeniem
art. 104-105 i 106-106c, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego.

2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą z zastrzeżeniem ust. 3,
przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie
dotyczącym osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu
zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną
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instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą.
Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje
stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje, o których mowa w art.
105 ust. 4 pkt 2 w zakresie dotyczącym osób fizycznych (konsumentów)
po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem
lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez
zgody osoby, której informacje dotyczą, jeśli spełnione są łącznie
następujące warunki:

1) osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej
60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z
bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytów,

2) po zaistnieniu okoliczności, o której mowa w pkt 1, upłynęło co
najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną
instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze
przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę
bankową, bez jej zgody.

4. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w
przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez
okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

5. Minister właściwy do spraw finansów, po zasięgnięciu opinii właściwych
nadzorów określi, w drodze rozporządzenia, zakres przetwarzanych
informacji, o których mowa w ust. 3, i tryb ich usuwania, uwzględniając
właściwą ochronę praw osób, których informacje te dotyczą oraz
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa środków zgromadzonych w
bankach i innych instytucjach ustawowo upoważnionych do udzielania
kredytów.”;”;

- Klub Parlamentarny LPR

- przyjąć

14) po art. 4 dodać nowy art. … w brzmieniu:
„Art. … 1. W przypadku, gdy odrębne przepisy poddają ochronie prawnej informacje,

których ujawnienie może narazić na szkodę interes obywatela lub
jednostki organizacyjnej nie określając sposobu ochrony tych informacji,
podlegają one ochronie jak informacje niejawne stanowiące tajemnicę
służbową oznaczoną klauzulą zastrzeżone.

2. Do osób mających dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje się przepisów o postępowaniu sprawdzającym.”;

- Klub Parlamentarny SLD

- przyjąć
15) po art. 5 dodać nowy art. … w brzmieniu:

„Art. …. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz
instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
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1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
obowiązane są dostosować przetwarzanie informacji zgromadzonych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań w niej
określonych w terminie nie dłuższym niż 3 lata od wejścia w życie
niniejszej ustawy.”;

- Klub Parlamentarny LPR

- przyjąć
16) w załączniku nr 1 w pkt 21 i 21a wyraz „uniemożliwiających” zastąpić wyrazem

„umożliwiających”;

- poseł M.Zbyrowska wraz z grupą posłów

- odrzucić
17) w załączniku 2c wyrazy „POUFNE (po wypełnieniu)” określające klauzulę tajności tego

załącznika zastąpić wyrazami „(odpowiednia klauzula tajności po wypełnieniu)”;

- poseł M.Winiarczyk-Kossakowska wraz z grupą posłów

- przyjąć
18) w załączniku 2c (ankieta bezpieczeństwa osobowego) po pkt 10 dodać nowy pkt … w

brzmieniu:

„…) Czy w latach 1944-1990 był pracownikiem lub tajnym współpracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o
ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z
nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

TAK, NIE, NIE DOTYCZY”;

- poseł A.Macierewicz w imieniu porozumienia kół reprezentowanych w Konwencie
Seniorów

- odrzucić

Uwaga: komisja rekomenduje do łącznego głosowania poprawki nr 10 i 11 jak
również poprawki nr 13 i 15.

Uwaga: po przyjęciu niektórych poprawek ulegnie zmianie numeracja niektórych
przepisów ustawy.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska  /-/ Bogdan Bujak




