
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca

2010 r. ustawy o ochronie informacji niejawnych, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 1 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "mogło" zastępuje się

wyrazem "mogłoby";

2) w art. 1 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ", w szczególności"

zastępuje się wyrazami "to jest";

3) w art. 1 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "o zawarcie umowy lub wykonujących umowy

związane z dostępem do informacji niejawnych" zastępuje się wyrazami "o zawarcie

umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie

umowy";

4) w art. 1 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 5";

5) w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy "w sposób określony w ustawie";
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6) w art. 8:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do

określonej klauzuli tajności",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy ", zgodnie z przepisami określającymi wymagania

dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do

nadanej klauzuli tajności",

c) w pkt 3 skreśla się wyrazy ", z zastosowaniem środków bezpieczeństwa

określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie";

7) w art. 9:

a) w ust. 2 wyraz "doręczenia" zastępuje się wyrazem "złożenia",

b) po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu:

"…. Spór, o którym mowa w ust. 2, ABW lub SKW rozstrzyga w terminie 30 dni

od daty złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu.",

c) w ust. 3 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "w terminie

30 dni od daty złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu";

8) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "sprawdzające" dodaje się wyrazy ", kontrolne

postępowania sprawdzające";

9) w art. 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "sprawdzające" dodaje

się wyrazy ", kontrolne postępowania sprawdzające";

10) w art. 12 w ust. 7 po wyrazie "uwzględni" dodaje się wyrazy "potrzebę zapewnienia";

11) w art. 15 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie "prowadzenie" dodaje się wyraz "zwykłych";

12) w art. 15 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie "sprawdzających" dodaje się wyrazy "oraz

kontrolnych postępowań sprawdzających";
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13) w art. 15 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "którym odmówiono wydania lub cofnięto

poświadczenie bezpieczeństwa" zastępuje się wyrazami "którym odmówiono wydania

poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto";

14) w art. 19 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "organizuje" zastępuje się wyrazem "przeprowadza";

15) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wzajemne prawa i obowiązki podmiotu przeprowadzającego szkolenie, uczestnika

szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz jednostki organizacyjnej,

w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności

zlecone, określa umowa zawarta między tym podmiotem, uczestnikiem szkolenia

oraz jednostką organizacyjną.";

16) w art. 24 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach trzecich, określonych w ankiecie,

może odbywać się bez wiedzy i zgody tych osób, w zakresie niezbędnym do

ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.";

17) w art. 26 w ust. 6 skreśla się wyraz "zdiagnozowania";

18) w art. 29:

a) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "z uwzględnieniem

ust. 2 pkt 1–10,",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów uwzględni

we wzorach poświadczeń bezpieczeństwa dane określone w ust. 2 oraz

zapewni zróżnicowanie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych

przez ABW, SKW, służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz

pełnomocników ochrony.";

19) w art. 30 w ust. 3 w pkt 6 wyraz "wskazanie" zastępuje się wyrazem "określenie";
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20) w art. 30:

a) w ust. 8 skreśla się wyrazy ", z uwzględnieniem składników decyzji, o których

mowa w ust. 3",

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, Prezes Rady Ministrów uwzględni

we wzorze decyzji składniki określone w ust. 3 oraz zapewni zróżnicowanie

wzorów decyzji wydawanych przez ABW, SKW, służby i instytucje określone

w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.";

21) w art. 31 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "z ubiegania się" dodaje się wyrazy

"o stanowisko";

22) w art. 33:

a) w ust. 12 skreśla się wyrazy ", z uwzględnieniem składników decyzji, o których

mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 i 3 - 9",

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12, Prezes Rady Ministrów

uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w art. 30 ust. 3 pkt 1 i 3 – 9

oraz zapewni zróżnicowanie wzorów decyzji wydawanych przez ABW, SKW,

służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.";

23) w art. 36 w ust. 6 wyrazy ", o których mowa w art. 38 ust. 4" zastępuje się wyrazami

"postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego";

24) w art. 42 w ust. 6 wyrazy "z określeniem klauzuli" zastępuje się wyrazami "określając

klauzulę";

25) w art. 43 w ust. 5 wyrazy "do ich ochrony" zastępuje się wyrazami "w celu ich

ochrony";

26) w art. 45:

a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "niż posiadane uprawnienia" zastępuje się wyrazami

"niewynikającym z posiadanych uprawnień",
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b) w ust. 3 wyrazy "W określeniu" zastępuje się wyrazami "Przy określaniu";

27) w art. 47:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyraz "dobór" zastępuje się wyrazami "zasady doboru",

b) w ust. 3 wyrazy "dobór i stosowanie" zastępuje się wyrazami "zasady doboru

i stosowania",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi,

w drodze zarządzenia, szczególny sposób i tryb przetwarzania informacji

niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego archiwów

państwowych, zasady doboru i stosowania środków bezpieczeństwa

fizycznego oraz organizację komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za

przetwarzanie materiałów niejawnych.";

28) w art. 48 w ust. 12 wyrazy "w zakresie" zastępuje się wyrazami "dotyczące";

29) w art. 48:

a) w ust. 13 skreśla się wyrazy ", uwzględniając zakres danych, o których mowa

w ust. 7",

b) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 13, Prezes Rady Ministrów

uwzględni we wzorze świadectwa zakres danych określonych w ust. 7 oraz

zapewni zróżnicowanie wzorów świadectw wydawanych przez ABW oraz

SKW.";

30) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

powinien zawierać w szczególności wyniki procesu szacowania ryzyka dla

bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie

teleinformatycznym oraz określać przyjęte w ramach zarządzania ryzykiem

sposoby osiągania i utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

systemu, a także opisywać aspekty jego budowy, zasady działania i eksploatacji,

które mają związek z bezpieczeństwem systemu lub wpływają na jego
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bezpieczeństwo. Przebieg i wyniki procesu szacowania ryzyka mogą zostać

przedstawione w odrębnym dokumencie niż dokument szczególnych wymagań

bezpieczeństwa.";

31) w art. 50 w ust. 3 wyrazy "realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne" zastępuje

się wyrazami "służącego do realizacji zabezpieczenia teleinformatycznego";

32) w art. 50 skreśla się ust. 5;

33) w art. 52 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "wymagań bezpieczeństwa" dodaje się wyraz

"przewidzianych";

34) w art. 52 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wzajemne prawa i obowiązki podmiotu przeprowadzającego szkolenie, uczestnika

szkolenia, o którym mowa w ust. 4, oraz jednostki organizacyjnej, w której osoba

szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone, określa

umowa zawarta między tym podmiotem, uczestnikiem szkolenia oraz jednostką

organizacyjną.";

35) w art. 53 w ust. 5:

a) w pkt 4 wyrazy "nie większą niż stukrotność" zastępuje się wyrazami

"nieprzekraczającą stukrotności",

b) w pkt 6 wyrazy "sprawność i szybkość" zastępuje się wyrazami "potrzebę

sprawnego i szybkiego przeprowadzania";

36) w art. 54 w ust. 10:

a) po wyrazach "z wyjątkiem" dodaje się wyraz "wymogu",

b) po wyrazach "jeżeli wykonuje umowę" dodaje się wyraz "związaną";

37) w art. 58:

a) w ust. 1 wyrazy "Sprawdzenia przedsiębiorcy i osób przeprowadza się" zastępuje

się wyrazami "Sprawdzenia przedsiębiorcy i osób wymienionych w art. 57

przeprowadza się",
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b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "w tym jego status prawny" zastępuje się wyrazami "w tym

określenie jego statusu prawnego";

38) w art. 58 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy

"w szczególności";

39) w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ABW albo SKW, w okresie ważności świadectwa, może przeprowadzić

z urzędu sprawdzenie przedsiębiorcy w zakresie elementów, o których mowa

w art. 57 ust. 2, w celu ustalenia, czy nie utracił on zdolności do ochrony

informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.",

b) w ust. 3 wyrazy "dotyczącym kontroli lub sprawdzenia" zastępuje się wyrazami

"objętym kontrolą lub sprawdzeniem";

40) w art. 66 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "podania nieprawdziwych danych lub ich zatajenia"

zastępuje się wyrazami "podania nieprawdziwych danych lub zatajenia danych";

41) w art. 67 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazanie miejsca i daty wystawienia;";

42) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) kwestionariusza,

2) świadectwa,

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa,

4) decyzji o cofnięciu świadectwa.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni

w kwestionariuszu zakres danych określonych w art. 58 ust. 2 oraz jego

przejrzystość i czytelność dla przedsiębiorcy, a w odniesieniu do wzorów

świadectwa i decyzji uwzględni zakres danych określonych w art. 67 ust. 1

i 2 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów świadectw i decyzji wydawanych

przez ABW i SKW.";
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43) w art. 71 w ust. 3 wyraz "zawierający" zastępuje się wyrazem "zawierającej";

44) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

"Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych

postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego";

45) w art. 72 w ust. 3 i 4 oraz w ust. 6 w pkt 2 wyrazy ", w tym" zastępuje się wyrazem

"oraz";

46) art. 89 otrzymuje brzmienie:

"Art. 89. W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów

i senatorów (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 79 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350)

w art. 19 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posłowie i senatorowie mają prawo dostępu do wiadomości

stanowiących informacje niejawne, a także wstępu na teren obiektów lub

do pomieszczeń, w których wiadomości te występują, bez potrzeby

uzyskiwania odrębnych upoważnień, z wyjątkiem dostępu do informacji

niejawnych, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".

 3. Dostęp posłów i senatorów do wiadomości oznaczonych klauzulą "ściśle

tajne", a także tryb udostępniania wiadomości stanowiących informacje

niejawne określają przepisy o ochronie informacji niejawnych.".";

47) w art. 96, w art. 45a wyrazy "art. 6, 37, 38, 41, 42 i 45" zastępuje się wyrazami "art. 6,

art. 37, art. 38, art. 41, art. 42 i art. 45";

48) w art. 96, w art. 45a po wyrazach "w szczególności" dodaje się wyraz "dotyczących";

49) w art. 98 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 33 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Żądania, o których mowa w ust. 1–5, oznacza się klauzulą "Tajemnica

skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla

dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone"
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w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.";";

50) po art. 101 dodaje się art. … w brzmieniu:

"Art. …. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20d w ust. 2 w pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:

"b) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością

Agencji, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych

materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie

chronionej,";

2) w art. 20j w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tajemnicy prawnie chronionej, a kontroler nie posiada właściwego

upoważnienia;".";

51) w art. 103, w art. 19 w ust. 1 po wyrazie "materiałów" dodaje się wyrazy ", wstępu do

pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,";

52) w art. 104, w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy "w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści

tych dokumentów oraz ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" zastępuje

się wyrazami "w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści

tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) oraz ustawie

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn.

zm.)",

b) w ust. 2 po wyrazach "Kodeks karny" dodaje się wyrazy "(Dz. U. Nr 88, poz. 533,

z późn. zm.)";

53) w art. 107 w pkt 6, w § 2 wyraz "i" zastępuje się wyrazami "ani w stosunku";
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54) po art. 140 dodaje się art. … w brzmieniu:

"Art. …. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji

publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na

ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną

niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica

statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu

powszechnego o udostępnienie takiej informacji.".";

55) w art. 142:

a) w pkt 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określają w drodze

zarządzeń, stanowiące informacje niejawne szczegółowe zasady tworzenia

funduszu operacyjnego i gospodarowania tym funduszem.",

b) w pkt 7, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojego działania, określą w drodze

zarządzeń, szczegółowy tryb wydawania i przechowywania dokumentów,

o których mowa w ust. 2 i 3, oraz posługiwania się tymi dokumentami,

z uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.";

56) w art. 152:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … i …. w brzmieniu:

"…) w art. 56 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub

obywateli;";

 …) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze

względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości

przedsiębiorcy.";",

b) w pkt 1, w pkt 3 wyrazy "bezpieczeństwu i obronności" zastępuje się wyrazami
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"bezpieczeństwu lub obronności",

c) w pkt 2, w pkt 1 wyrazy "bezpieczeństwu i obronności" zastępuje się wyrazami

"bezpieczeństwu lub obronności",

d) w pkt 3, w pkt 3 wyrazy "bezpieczeństwu i obronności" zastępuje się wyrazami

"bezpieczeństwu lub obronności";

57) w art. 154 w pkt 2, w ust. 6 w zdaniu drugim skreśla się wyraz "do";

58) w art. 162:

a) w pkt 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze zarządzenia,

stanowiące informacje niejawne szczegółowe zasady tworzenia funduszu

operacyjnego, o którym mowa w ust. 2, oraz gospodarowania tym

funduszem.",

b) w pkt 4, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb

wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz

posługiwania się tymi dokumentami, z uwzględnieniem wymogów

dotyczących ochrony informacji niejawnych.";

59) w art. 163 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 1:

a) skreśla się wyrazy "i służbę ochrony państwa",

b) wyrazy "podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej"

zastępuje się wyrazami "podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez

niego nadzorowanych";";

60) w art. 163:

a) w pkt 2, w pkt 3 wyrazy "przepisach o ochronie informacji niejawnych" zastępuje

się wyrazami "przepisach ustawy z dnia … o ochronie informacji niejawnych (Dz.

U. Nr …, poz. …)",

b) w pkt 4, w pkt 5 po wyrazach "w przepisach" dodaje się wyrazy "ustawy z dnia …";



- 12 -

61) w art. 163 w pkt 8, ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze

zarządzeń, szczegółowy tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których

mowa w ust. 2 i 3, oraz posługiwania się tymi dokumentami, z uwzględnieniem

wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.";

62) skreśla się art. 178;

63) w art. 187 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17

ust. 2, art. 18a ust. 2, art. 23 ust. 3, art. 36 ust. 3, art. 53 ust. 1 – 4, art. 55, art. 62

ust. 1, art. 63 ust. 4, art. 74 i art. 74a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 188,

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 6 ust. 9, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 2,

art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 12, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 49 ust. 9, art. 53

ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 68 ust. 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez

okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.";

64) w art. 189 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 130,

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.";

65) w załączniku do ustawy w instrukcji po ust. 7 dodaje się ust. … w brzmieniu:

"…. Informacje o odsetkach od lokat bankowych i rachunkach bankowych, o których

mowa w części VI, należy podać także, gdy dotyczą lokat oraz rachunków

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w bankach

zagranicznych.";

66) w załączniku do ustawy we wzorze ankiety w części III w pytaniu nr 1:

a) wyrazy "CZY JEST PANI ZATRUDNIONA (PAN ZATRUDNIONY) LUB

PROWADZI PANI (PAN)" zastępuje się wyrazami "CZY BYŁA PANI

ZATRUDNIONA (BYŁ PAN ZATRUDNIONY) LUB PROWADZIŁA PANI

(PROWADZIŁ PAN)",
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b) w kolumnie 1 wyrazy "od kiedy" zastępuje się wyrazami "daty zatrudnienia lub

prowadzenia działalności gospodarczej (od - do)",

c) w kolumnie 3 wyrazy "zajmowane stanowiska" zastępuje się wyrazami "ostatnio

zajmowane stanowisko".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o ochronie

informacji niejawnych i uchwalił do niej 66 poprawek.

Poprawka nr 2 zamyka katalog zasad ochrony informacji niejawnych definiujących

zakres przedmiotowy ustawy. W opinii Senatu przepis zakreślający zakres przedmiotowy

ustawy powinien dawać adresatowi wyraźną informację jaką materię reguluje ustawa.

W przeciwnym razie nie osiągnie on zamierzonego celu jakim jest kompletna informacja

o zakresie spraw uregulowanych ustawą.

Przyjmując poprawki nr 5, 6 i 16 Senat uznał za zasadne wykreślenie z ustawy

zbędnych elementów przepisów odwołujących się do konieczności przestrzegania ustawy

i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Uchwalając poprawkę nr 7 Senat uznał za konieczne dodanie przepisów

określających termin na rozpatrzenie wniosków o rozstrzygnięcie sporu w przypadku

stwierdzenia przez odbiorcę materiału zawyżenia lub zaniżenia klauzuli tajności, co w opinii

Senatu uczyni rozwiązania przyjęte w art. 9 ustawy bardziej operatywnymi.

Przyjmując poprawki nr 8, 9, 12, 44 i 45 Senat miał na względzie zachowanie

konsekwencji w posługiwaniu się tożsamymi znaczeniowo określeniami w ramach całej

ustawy. Poprawki te jednoznacznie rozgraniczają pojęcia: postępowania sprawdzającego

i kontrolnego postępowania sprawdzającego.

Wobec budzącej, w opinii Senatu, uzasadnione wątpliwości, konstrukcji prawnej

przewidującej, że o prawach i obowiązkach uczestnika szkolenia wobec podmiotu

przeprowadzającego szkolenie, decydować będą nie przepisy powszechnie obowiązujące,

a umowa zawarta pomiędzy podmiotem przeprowadzającym szkolenie, a jednostką

organizacyjną, w której osoba szkolona jest zatrudniona, Senat uchwalił poprawki nr 15 i 34.

Poprawki wskazują na uczestnika szkolenia jako dodatkową stronę umowy.

Poprawki nr 18, 20, 22, 29 i 42 na nowo formułują wytyczne w przepisach

upoważniających do wydania rozporządzeń. W opinii Senatu wytycznym nakazującym

uwzględnienie przepisów ustawy, której postanowienia mają wykonywać przepisy

wykonawcze należy postawić zarzut pozorności. Odsyłają one, bowiem "do (…)postanowień,

które prawodawca musiałby brać pod uwagę, niezależnie od tego, czy tego rodzaju odesłanie

sformułowano"1. Uchwalając wymienione powyżej poprawki Senat kierował się

                                                
1 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 153.
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konstytucyjnym wymogiem umieszczenia w przepisie upoważniającym zupełnych

wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.

Przyjmując poprawkę nr 32 Senat skreślił przepis stanowiący o wzajemnym

informowaniu się przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu

Wojskowego o przypadkach zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu, wobec braku

w ustawie przepisów dających podstawę do zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu.

Uchwalając poprawkę nr 37 Senat uznał za zasadne doprecyzowanie przepisu,

określając krąg osób podlegających sprawdzeniu poprzez odesłanie do wszystkich kategorii

podmiotów określonych w art. 57 ustawy.

Przyjmując poprawkę nr 38 Senat uznał za zasadne zamkniecie katalogu informacji

podawanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, celem uniknięcia

wątpliwości interpretacyjnych.

Uchwalając poprawkę nr 43 Senat doprecyzował przepis wskazując, że umowę

związaną z dostępem do informacji niejawnych zawiera jednostka organizacyjna, a nie jej

kierownik.

Przyjmując poprawkę nr 46 Senat uznał za zasadne pozostawienie w systemie

prawa przepisów art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o obowiązkach i prawach posłów i senatorów, po

dokonaniu zmian w ich terminologii, zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustawy o ochronie

informacji niejawnych.

W opinii Senatu niezbędnym jest modyfikacja sposobu wprowadzenia zmian do

ustawy o kontroli skarbowej, tak aby uwzględnić nowe brzmienie jej art. 33, nadane ustawą

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858), w tym celu Senat uchwalił poprawkę nr 49.

Konieczność wprowadzenia zmian harmonizujących system prawa z nowymi

rozwiązaniami ustawy o ochronie informacji niejawnych Senat dostrzega także w przypadku

odpowiednich przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mając na względzie powyższe Senat przyjął

poprawkę nr 50 oraz poprawkę nr 54.

Uchwalając poprawkę nr 51 Senat uznał za uzasadnione wprowadzenie do ustawy

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wskazanego wprost w ustawie, prawa

parlamentarzystów do wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały,

do uzyskiwania których uprawnieni są posłowie i senatorowie.

Przyjmując poprawkę nr 56 Senat uznał za celowe dokonanie zmiany

w przesłankach związanych z uzyskaniem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
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oraz z warunkami wykonywania działalności przez przedsiębiorców zagranicznych,

określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez odwołanie się do

klauzuli generalnej stanowiącej alternatywnie o zagrożeniu obronności lub bezpieczeństwa

państwa, w miejsce kumulatywnego spełnienia tych przesłanek. W tej mierze Senat kierował

się alternatywnym sformułowaniem analogicznych przesłanek w ustawie o ochronie

informacji niejawnych.

Uchwalając poprawkę nr 59 Senat uznał za wskazane odstąpienie od zasady,

zgodnie z którą zmieniając przepis przytacza się jego pełne nowe brzmienie i poprzestał na

punktowym wprowadzeniu zmian do ustawy. Senat zauważa, że istotą art. 1 ustawy o Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego jest dokonanie aktu

konwencjonalnego utworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Akt utworzenia ziścił się

w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy. Od tego dnia przepis art. 1 w zakresie,

w jakim stanowi o utworzeniu Służby ma walor wyłącznie historyczny i co do zasady nie

powinien podlegać nowelizacji. Poprawka Senatu zakłada dokonanie zmian w tej części

przepisu, która nie "skonsumowała się" z dniem wejścia w życie nowelizowanej regulacji.

Dodatkowo Senat wprowadza w niniejszej poprawce zmiany redakcyjne ujednolicające

sposób formułowania przepisów określających podległość określonych jednostek

organizacyjnych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzór Ministra Obrony Narodowej nad

tymi jednostkami.

Senat zauważa, że zmiana dokonywana w art. 178 ustawy nie mieści się w jej

zakresie przedmiotowym. Przepis art. 178 zmienia przepis przejściowy ustawy z dnia

29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Jego celem nie jest

harmonizacja przepisów prawa w związku z przyjętymi rozwiązaniami nowej ustawy

o ochronie informacji niejawnych, a jedynie naprawienie niedoskonałego przepisu

przejściowego nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (poprawienie błędnego odesłania do

przepisów materialnych ustawy). Ze względu na zakres przedmiotowy przepisu, a także etap

prac legislacyjnych, w którym został on wprowadzony do projektu ustawy (prace w komisji

pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem), w opinii Senatu, należy zakwestionować jego

poprawne wprowadzenie do opiniowanej ustawy. Jednocześnie należy zauważyć także, że

aby nowelizacja art. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne odniosła

zamierzony przez ustawodawcę skutek, powinna wejść w życie najpóźniej z dniem wejścia

w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, czyli z dniem 20 lipca 2010 r.

Termin ten jest niemożliwy do dotrzymania. Biorąc po uwagę powyższe Senat proponuje

skreślenie przepisu, czego wyraz dał w poprawce nr 62.
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Przyjmując poprawkę nr 63 Senat doprecyzował przepis utrzymujący czasowo

w mocy rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy

o ochronie informacji niejawnych. Nie negując potrzeby pozostawienia w mocy

poszczególnych rozporządzeń do czasu wydania ich odpowiedników z nowej ustawy, zabieg

posłużenia się w tym celu ogólną formułą Senat ocenia negatywnie. Po pierwsze, brzmienie

przepisu uchwalone przez Sejm przesądza, że wszystkie dotychczasowe przepisy

wykonawcze są zgodne z nową ustawą, co z swojej istoty jest trudne do obronienia. Po

drugie, ustawodawca na adresata normy przerzuca konieczność ustalenia, które konkretne

akty wykonawcze zachowują moc oraz przez jakie konkretne akty zostaną zastąpione (które

przepisy obowiązują i w jakich ramach czasowych). Obowiązek jednoznacznego

zachowywania w mocy przez ustawodawcę dotychczasowych przepisów wykonawczych

wynika z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, który przytacza reguły formułowania

przepisów w takim wypadku. Należy pamiętać, że możliwość pozostawienia w mocy

dotychczasowych przepisów wykonawczych, jako wyjątek od ogólnej zasady, nie może być

interpretowana rozszerzająco.

Uchwalając poprawkę nr 64 Senat brał pod uwagę konieczność prawidłowego

wprowadzenia zmian do przepisów ustawy w okresie ich vacatio legis. Uchwalona przez

Sejm ustawa dokonuje zmiany art. 47b ustawy o żegludze śródlądowej, przewidując

jednocześnie termin jej wejścia w życie na 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Tymczasem

art. 47b, dodany nowelą ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 4 września 2008 r., wejdzie

w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. Wobec powyższego nadanie nowego brzmienia

art. 47b może nastąpić najwcześniej z dniem "wprowadzenia" przepisu do ustawy, czyli

z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przyjmując poprawkę nr 65 Senat uznał za uzasadnione wyraźne wskazanie

w instrukcji do ankiety bezpieczeństwa osobowego, na konieczność podania informacji

o lokatach i rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz

w bankach zagranicznych, tak aby zakres podawanych informacji nie budził wątpliwości

wypełniającego ankietę.

Uchwalając poprawkę nr 66 Senat wskazuje na zasadność wprowadzenia do ankiety

bezpieczeństwa osobowego wyraźnego obowiązku podania informacji o wszystkich

dotychczasowych miejscach zatrudnienia oraz informacji dotyczących wszystkich

dotychczasowych działalności gospodarczych sprawdzanego. Senat zauważa, że pytanie

osiemnaste ankiety w jej części I "Dane Osobowe" dotyczy obecnego zatrudnienia osoby

sprawdzanej lub wykonywanej obecnie przez osobę sprawdzaną działalności gospodarczej.
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Zasadnym jest natomiast zmiana pytania pierwszego w części III ankiety "Dane dotyczące

historii życia zawodowego i osobistego". Poprawka zakłada objęcie tym pytaniem czasu

przeszłego.

Pozostałe poprawki Senatu (nr 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 60 i 61) mają charakter

redakcyjno – doprecyzowujący. Porządkują, korygują i uzupełniają regulacje uchwalone

przez Sejm.

Poprawka nr 4 skreśla zbędne zastrzeżenie. Poprawki nr 11 i 40 zawierają zmiany

redakcyjne oddające istotę przepisów. Poprawka nr 14 ujednolica przepisy ustawy. Poprawka

nr 17 skreśla zbędny wyraz. Poprawka nr 23 oddaje istotę przepisu usuwając błędne

odesłanie. Poprawka nr 27 precyzuje zakres spraw przekazanych do uregulowania w aktach

wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy. Poprawki nr 30 i 39 poprawiają

czytelność przepisów. Poprawka nr 47 zmierza do właściwego oznaczenia przepisów, do

których następuje odesłanie. Poprawka nr 52 przytacza adresy publikacyjne wskazanych

w przepisie ustaw. Poprawki nr 55 i 58 poprawiają czytelność i ujednolicają przepisy

dotyczące zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura

Antykorupcyjnego. Poprawka nr 60 ujednolica przepisy ustawy o Służbie Wywiadu

Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie powoływania się na przepisy

ustawy o ochronie informacji niejawnych. Poprawki nr 1, 3, 10, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31,

33, 35, 36, 41, 48, 53, 57, 61 są poprawkami o charakterze redakcyjno – językowym.


