
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Warszawa, dnia 25 lipca 2006 r. Druk nr 215
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Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK  SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senatora Jerzego Szmita.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Przemysław Alexandrowicz (-) Elżbieta Rafalska

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski (-) Zbigniew Rau

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk (-) Zbigniew Romaszewski

(-) Mieczysław Augustyn (-) Czesław Ryszka

(-) Ryszard Bender (-) Jan Szafraniec

(-) Krzysztof Cugowski (-) Jerzy Szmit

(-) Janusz Gałkowski (-) Ewa Tomaszewska

(-) Józef Łyczak (-) Kazimierz Wiatr

(-) Adam Massalski (-) Jacek Włosowicz

(-) Paweł Michalak (-) Piotr Zientarski



Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Art. 1.

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji

Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 20a otrzymuje brzmienie:

"Art. 20a. 1. W ABW i AW mogą być zatrudniani pracownicy.

2. Pracownicy ABW i AW nie mogą:

1) sprawować mandatu posła albo senatora;

2) być członkami organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

3) sprawować mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) być członkami rady dzielnicy lub zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

5) być zatrudnieni na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład

Rady Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku

urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego działami

administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona

narodowa;

6) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji

rewizyjnych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu

Państwa.";

2) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. 1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej

współpracy:

1) osób, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.

o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
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lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.);

2) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992

r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,

z późn. zm.) oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób

prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie

z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24,

z późn. zm.);

3) członków organów gmin, organów powiatów, organów samorządu

województw;

4) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

5) radnych dzielnicy oraz członków zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

6) osób zatrudnionych na stanowisku urzędnika państwowego

w urzędzie ministra lub przewodniczącego komitetu wchodzących

w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem osób zatrudnionych na

stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

kierującego działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne

lub obrona narodowa;

7) członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek

prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;

8) członków organów partii politycznych.

2. Szefowie Agencji, w celu realizacji zadań Agencji mogą wydać zgodę

na korzystanie z tajnej współpracy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po

uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności

służb specjalnych, Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa

w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.";

3) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

"Art. 79a. 1. Funkcjonariusze w okresie pełnienia służby nie mogą:

1) sprawować mandatu posła albo senatora;

2) być członkami organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

3) sprawować mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
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4) być członkami rady dzielnicy lub zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

5) być zatrudnieni na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład

Rady Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku

urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego działami

administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych

spółek prawa handlowego;

7) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych

spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni

mieszkaniowych;

8) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność

gospodarczą;

9) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego

- w każdej z tych spółek;

10) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub

wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością

lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu

takiej działalności.

2. Szefowie Agencji, w celu realizacji zadań Agencji, mogą wydać zgodę

na:

1) sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 - 8,

z wyłączeniem sprawowania funkcji członka zarządu, rady

nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego

z udziałem Skarbu Państwa,

2) posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 9,

3) prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 10

- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po

uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności

służb specjalnych, Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa

w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.";



-4-

4) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

"Rozdział 10a

Przepisy karne

Art. 153a. 1. Funkcjonariusz Agencji, który:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu

dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego

w urzędzie ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących

w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku

urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego działami

administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona

narodowa;

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółki prawa handlowego;

4) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni

mieszkaniowej;

5) jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność

gospodarczą;

6) posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego

- w każdej z tych spółek lub

7) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub

wspólnie z innymi osobami, a także zarządza taką działalnością lub

jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej

działalności

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz

Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 79a

ust. 2.

Art. 153b. 1. Funkcjonariusz Agencji, który wbrew przepisom ustawy wykorzystuje

informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem

obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów

władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu

art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
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oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących

działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia

26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu

osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Art. 153c. 1. Osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Agencji oraz

osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Urzędzie Ochrony

Państwa, która wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje

uzyskane podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków

służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej,

przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów

naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność

wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. -

Prawo prasowe

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu

osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 153d. 1. Funkcjonariusz Agencji, który tajnie współpracuje z nadawcą

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.

o radiofonii i telewizji oraz redaktorem naczelnym, dziennikarzem lub

osobą prowadzącą działalność wydawniczą, o których mowa

w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz

Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 37

ust. 2.

Art. 153d1. Funkcjonariusz Agencji, który tajnie współpracuje z:

1) członkiem organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

2) wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta);
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3) radnym dzielnicy albo członkiem zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

4) osobą zatrudnioną na stanowisku urzędnika państwowego

w urzędzie ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących

w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem osoby zatrudnionej na

stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

kierującego działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne

lub obrona narodowa;

5) członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółek

prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;

6) członkiem organu partii politycznej

-  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153 e. Pracownik Agencji, który:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu

dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego

w urzędzie ministra lub przewodniczącego komitetu,

wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia

na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

kierującego działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne

lub obrona narodowa;

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.";

Art. 2.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie

Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. W SKW i SWW mogą być zatrudniani pracownicy.

2. Pracownicy SKW i SWW nie mogą:

1) sprawować mandatu posła albo senatora;

2) być członkami organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

3) sprawować mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
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4) być członkami rady dzielnicy lub zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

5) być zatrudnieni na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady

Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami administracja

publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych

spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.";

2) art. 41 otrzymuje brzmienie:

"Art. 41. 1. SKW i SWW nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej

współpracy:

1) osób, o których mowa w art. 3 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 (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.);

2) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.

o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z 2005 r.

Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r.

Nr 51, poz. 377) oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób

prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie

z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24

z późn. zm.);

3) członków organów gmin, organów powiatów, organów samorządu

województw;

4) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

5) radnych dzielnicy oraz członków zarządu dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

6) osób zatrudnionych na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady

Ministrów, z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami administracja

publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

7) członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek

prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;
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8) członków organów partii politycznych.

2. Funkcjonariusze SKW i SWW w okresie pełnienia służby nie mogą:

1) sprawować mandatu posła albo senatora;

2) być członkami organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

3) sprawować mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) być członkami rady dzielnicy lub zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

5) być zatrudnieni na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady

Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami administracja

publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych

spółek prawa handlowego;

7) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych

spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni

mieszkaniowych;

8) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność

gospodarczą;

9) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego –

w każdej z tych spółek;

10) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie

z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej

działalności.

3. Szefowie SKW i SWW, w celu realizacji zadań SKW albo SWW, mogą

wydać zgodę na:

1) korzystanie z tajnej współpracy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 - 8,

z wyłączeniem sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej

lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu

Państwa;

3) posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 2 pkt 9;
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4) prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 10

- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po

uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 4.

Wniosek w tej sprawie Szefowie SKW i SWW przedstawiają za

pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

4. W przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych,

Szefowie SKW i SWW wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 3, po

uzyskaniu zgody Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.";

3) art. 52 otrzymuje brzmienie:

"Art. 52. 1. Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony

na stanowisko służbowe w SKW albo w SWW, który:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu

dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład

Rady Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami

administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki

prawa handlowego;

4) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej;

5) jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność

gospodarczą;

6) posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego -

w każdej z tych spółek lub

7) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie

z innymi osobami, a także zarządza taką działalnością lub jest

przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej

działalności

-  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz albo

żołnierz, który uzyskał zgodę odpowiednio Szefa SKW albo Szefa

SWW, o której mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 - 4.";
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4) dodaje się art. 55a - 55c w brzmieniu:

"Art. 55a. Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony na

stanowisko służbowe w SKW albo SWW, który tajnie współpracuje z:

1) członkiem organu gminy, organu powiatu, organu samorządu

województwa;

2) wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta);

3) radnym dzielnicy albo członkiem zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

4) osobą zatrudnioną na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady

Ministrów, z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami administracja

publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

5) członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółek prawa

handlowego z udziałem Skarbu Państwa;

6) członkiem organu partii politycznej

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 55b. Pracownik SKW albo SWW, który:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu

dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie

ministra lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady

Ministrów, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika

państwowego w urzędzie ministra kierującego działami administracja

publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki

prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 3.

1. Osoba, o której mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy

wprowadzające ustawę o służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu

Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 711), wyznaczona na

stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu
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Wojskowego albo mianowana na funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego

albo Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, który w dniu wejścia w życie ustawy:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

kierującego działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona

narodowa

- jest obowiązany zrzec się funkcji albo rozwiązać stosunek pracy w terminie 6 miesięcy

od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Osoba, o której mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy

wprowadzające ustawę o służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu

Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służby Wywiadu Wojskowego, wyznaczona na stanowisko służbowe w Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego albo mianowana na

funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu

Wojskowego, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji

Wywiadu, który w dniu wejścia w życie ustawy korzysta z tajnej współpracy:

1) członka organu gminy, organu powiatu, organu samorządu województwa;

2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) radnego dzielnicy oraz członka zarządu dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;

4) osoby zatrudnionej na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

lub przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów,

z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku urzędnika państwowego

w urzędzie ministra kierującego działami administracja publiczna, sprawy

wewnętrzne lub obrona narodowa;

5) członka zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego

z udziałem Skarbu Państwa;

6) członka organu partii politycznej

-  jest obowiązany do zaprzestania tajnej współpracy w terminie 6 miesięcy od dnia

wejścia w życie ustawy.
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Art. 4.

1. Pracownik Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, który w dniu wejścia w życie

ustawy:

1) jest członkiem zarządu powiatu, zarządu województwa, zarządu dzielnicy miasta

stołecznego Warszawy;

2) jest zatrudniony na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra

kierującego działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona

narodowa;

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego z udziałem Skarbu Państwa

- jest obowiązany rozwiązać stosunek pracy lub zrzec się pełnionej funkcji w terminie

6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.



UZASADNIENIE

Cel nowelizacji

Uwagi ogólne

W celu likwidacji powstałych patologii, uniknięcia ich w przyszłości i zlikwidowania

nieformalnych układów i powiązań między służbami specjalnymi a aparatem państwowym

oraz przywrócenia porządku konstytucyjnego, w szczególności zasad zawartych w art. 4 oraz

w art. 10 Konstytucji RP, należy wprowadzić:

1) niepołączalność funkcji funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

z określonymi stanowiskami i funkcjami;

2) zakaz łączenia zatrudnienia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu

Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

z określonymi stanowiskami i funkcjami;

3) zakaz łączenia piastowania określonych stanowisk z tajną współpracą z służbami

specjalnymi;

4) zakaz łączenia członkostwa w organach partii politycznych z tajną współpracą

z służbami specjalnymi.

Wprowadzenie powyższej koncepcji łączy się z nowelizacją dwóch ustaw:

- ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji

Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ABW oraz AW

oraz

- ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie

Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709), zwanej dalej ustawą o SKW oraz

SWW.
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Niepołączalność funkcji funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego

i Służby Wywiadu Wojskowego

Nowelizacja ma na celu uzupełnienie przepisu, który stanowi o zakazie prowadzenia

określonej działalności przez funkcjonariuszy SKW i SWW o następujące zakazy:

1) zakaz sprawowania mandatu posła albo senatora;

2) zakaz członkostwa w organie gminy, organie powiatu, organie samorządu województwa;

3) zakaz sprawowania mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) zakaz członkostwa w radzie dzielnicy lub zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

5) zakaz zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego

działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) bezwzględny zakaz piastowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji

rewizyjnej spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa (zakaz bezwzględny

w odróżnieniu od zakazu pełnienia tych funkcji w innych spółkach prawa handlowego -

art. 2 pkt 2, art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w pkt 5-6 oraz zakazu członkostwa

w zarządzie powiatu, zarządzie województwa i zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy będzie zagrożone sankcją karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nieprzestrzeganie pozostałych zakazów spowoduje wygaśnięcie mandatu, na podstawie

art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 190 ust. 1 ustawy

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta.

W przypadku piastowania funkcji albo zatrudnienia kolidującego z funkcją

funkcjonariusza SKW albo SWW funkcjonariusze będą mieli 6 miesięcy na rezygnację

z pełnienia tej funkcji albo na rozwiązanie stosunku pracy.
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Niepołączalność funkcji funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Nowelizacja ma na celu uzupełnienie przepisu, który stanowi o zakazie prowadzenia

określonej działalności przez funkcjonariuszy ABW i AW o następujące zakazy:

1) zakaz sprawowania mandatu posła albo senatora;

2) zakaz członkostwa w organie gminy, organie powiatu, organie samorządu województwa;

3) zakaz sprawowania mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) zakaz członkostwa w radzie dzielnicy lub zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

5) zakaz zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego

działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) bezwzględny zakaz piastowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji

rewizyjnej spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w pkt 5-6 oraz zakazu członkostwa

w zarządzie powiatu, zarządzie województwa i zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy będzie zagrożone sankcją karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nieprzestrzeganie pozostałych zakazów spowoduje wygaśnięcie mandatu, na podstawie

art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 190 ust. 1 ustawy

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta.

W przypadku piastowania funkcji albo zatrudnienia kolidującego z funkcją

funkcjonariusza SKW albo SWW funkcjonariusze będą mieli 6 miesięcy na rezygnację

z pełnienia tej funkcji albo na rozwiązanie stosunku pracy.
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Niepołączalność zatrudnienia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie

Wywiadu Wojskowego

W przypadku zatrudnienia w SKW albo SWW pracowników będą:

1) zakaz sprawowania mandatu posła albo senatora;

2) zakaz członkostwa w organie gminy, organie powiatu, organie samorządu województwa;

3) zakaz sprawowania mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) zakaz członkostwa w radzie dzielnicy lub zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

5) zakaz zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego

działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

6) zakaz piastowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w pkt 5-6 oraz zakazu członkostwa

w zarządzie powiatu, zarządzie województwa i zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy będzie zagrożone sankcją karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nieprzestrzeganie pozostałych zakazów spowoduje wygaśnięcie mandatu, na podstawie

art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 190 ust. 1 ustawy

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta.

W przypadku piastowania funkcji albo zatrudnienia kolidującego z funkcją

pracownika SKW albo SWW pracownicy będą mieli 6 miesięcy na rezygnację z pełnienia

tej funkcji albo na rozwiązanie stosunku pracy.
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Niepołączalność zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

i Agencji Wywiadu

W przypadku zatrudnienia w ABW albo AW pracowników będą:

- zakaz sprawowania mandatu posła albo senatora;

- zakaz członkostwa w organie gminy, organie powiatu, organie samorządu województwa;

- zakaz sprawowania mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- zakaz zakaz członkostwa w radzie dzielnicy lub zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

- zakaz zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego

działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

- zakaz piastowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w pkt 5-6 oraz zakazu członkostwa w

zarządzie powiatu, zarządzie województwa i zarządzie dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy będzie zagrożone sankcją karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nieprzestrzeganie pozostałych zakazów spowoduje wygaśnięcie mandatu, na podstawie art.

177 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 190 ust. 1 ustawy

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta.

W przypadku piastowania funkcji albo zatrudnienia kolidującego z funkcją

pracownika ABW albo AW pracownicy będą mieli 6 miesięcy na rezygnację z pełnienia tej

funkcji albo na rozwiązanie stosunku pracy.
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Piastowanie określonych stanowisk a współpraca z służbami specjalnymi

Nowelizacja wprowadza zakaz łączenia funkcji tajnego współpracownika SKW,

SWW, ABW i AW z:

1) członkostwem w organie gminy, powiatu, samorządu województwa;

2) sprawowaniem mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) pełnieniem funkcji radnego dzielnicy oraz członka zarządu dzielnicy miasta stołecznego

Warszawy;

4) zatrudnieniem na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra lub

przewodniczącego komitetu, wchodzących w skład Rady Ministrów, z wyjątkiem

zatrudnienia na stanowisku urzędnika państwowego w urzędzie ministra kierującego

działami administracja publiczna, sprawy wewnętrzne lub obrona narodowa;

5) członkostwem w zarządzie, radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej spółek prawa

handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Sankcję karną (pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) za nieprzestrzeganie

powyższych zakazów przewidziano dla funkcjonariuszy SKW, SWW, ABW i AW.

Przepis przejściowy przewiduje okres 6 miesięcy na zaprzestanie powyższej współpracy.

Członkostwo w organach partii politycznych a współpraca z służbami

specjalnymi

Nowelizacja wprowadza zakaz łączenia funkcji tajnego współpracownika SKW,

SWW, ABW i AW z członkostwem w organach partii politycznych. Kwestie te

uregulowano w art. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 pkt 9.

Za nieprzestrzeganie zakazu współpracy z członkiem organu partii politycznej

przewidziano sankcję karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat grożącą

funkcjonariuszom SKW, SWW, ABW i AW (art. 1 pkt 4, art. 153d1 oraz art. 2 pkt 4, art.

55a ustawy).

Przepis przejściowy przewiduje okres 6 miesięcy na zaprzestanie powyższej

współpracy.

Inicjatywa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej i mieści się w kryteriach

demokratycznego państwa prawa.

......................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

......................................................................................................................................................................


