
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. Druk nr 915 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ, 
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 21 lipca 2010 r. nad ustawą  

o ochronie informacji niejawnych,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73 i 74. 

 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu dokonały 
zmiany treści swojego wniosku (pkt 68 zestawienia wniosków). 

 
 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Obrony Narodowej 
 (-) Janusz Sepioł (-) Maciej Klima 

   
 

Przewodniczący Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(-) Stanisław Piotrowicz 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o ochronie informacji niejawnych 

 

 

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

zastępuje się wyrazem "mogłoby"; 

 

Poprawka sen. 
M. Grubskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

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

", w szczególności" zastępuje się wyrazami "to jest"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

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

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 5, 19 i 72 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. … i … w brzmieniu: 

"…. Wykaz rodzajów informacji, które mogą stanowić informacje 

niejawne o klauzuli "ściśle tajne" i "tajne" określa załącznik nr 1 do 

ustawy. 

 …. Nadanie klauzuli "ściśle tajne" i "tajne" informacji nie objętej 

załącznikiem nr 1 do ustawy wymaga od osoby nadającej klauzulę 

uzasadnienia."; 

 

 

 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
P.Ł. Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 6, 7 i 18 należy głosować łącznie. 

 

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

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

7)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9. 

 

8)  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"; 

 

Poprawka sen. 
R. Knosali 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 9 w ust. 2 wyraz "doręczenia" zastępuje się wyrazem "złożenia"; 

 

 

 

Poprawka sen. 
R. Knosali 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 10, 11, 14, 48 i 49 należy głosować łącznie. 

 

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

", kontrolne postępowania sprawdzające"; 

 

Poprawka  
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

11)  w art. 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

"sprawdzające" dodaje się wyrazy ", kontrolne postępowania 

sprawdzające"; 

 

Poprawka  
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

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

zapewnienia"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

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

"zwykłych"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

14)  w art. 15 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie "sprawdzających" dodaje się 

wyrazy "oraz kontrolnych postępowań sprawdzających"; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

15)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 19 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "organizuje" zastępuje się wyrazem 

"przeprowadza"; 

 

 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 17 i 37 należy głosować łącznie. 

 

17)  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."; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  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."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 24 w ust. 10 w zdaniu drugim wyrazy "załącznik do ustawy" 

zastępuje się wyrazami "załącznik nr 2 do ustawy"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
P.Ł. Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

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

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 21, 23, 25, 32 i 46 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 68. 

 

21)  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 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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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."; 

 

22)  w art. 30 w ust. 3 w pkt 6 wyraz "wskazanie" zastępuje się wyrazem 

"określenie"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

23)  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."; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

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

wyrazy "o stanowisko"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

25)  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."; 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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26)  w art. 36 w ust. 6 wyrazy ", o których mowa w art. 38 ust. 4" zastępuje 

się wyrazami "postępowania sprawdzającego lub kontrolnego 

postępowania sprawdzającego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

27)  w art. 42 w ust. 6 wyrazy "z określeniem klauzuli" zastępuje się 

wyrazami "określając klauzulę"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

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

"w celu ich ochrony"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

29)  w art. 45:  

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

wyrazami "niewynikającym z posiadanych uprawnień", 

b) w ust. 3 wyrazy "W określeniu" zastępuje się wyrazami "Przy 

określaniu"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

30)  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."; 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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31)  w art. 48 w ust. 12 wyrazy "w zakresie" zastępuje się wyrazami 

"dotyczące"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

32)  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."; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

33)  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 bezpieczeństwo. Przebieg i wyniki procesu 

szacowania ryzyka mogą zostać przedstawione w odrębnym 

dokumencie niż dokument szczególnych wymagań 

bezpieczeństwa."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

34)  w art. 50 w ust. 3 wyrazy "realizującego zabezpieczenia 

teleinformatyczne" zastępuje się wyrazami "służącego do realizacji 

zabezpieczenia teleinformatycznego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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35)  w art. 50 skreśla się ust. 5; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

36)  w art. 52 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "wymagań bezpieczeństwa" 

dodaje się wyraz "przewidzianych"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

37)  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."; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

38)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

39)  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";  

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 40 wyklucza głosowanie poprawki nr 41. 

 

40)  w art. 58: 

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

się" zastępuje się wyrazami "Sprawdzenia przedsiębiorcy i osób 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Meresa, 
M. Grubskiego 
poparta przez 
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wymienionych w art. 57 przeprowadza się", 

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

wyrazami "w tym określenie jego statusu prawnego"; 

 

połączone komisje 

41)  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 ust. 3 przeprowadza się", 

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

wyrazami "w tym określenie jego statusu prawnego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
 

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

"w szczególności"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

43)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

44)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

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

"2) wskazanie miejsca i daty wystawienia;"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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46)  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."; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

47)  w art. 71 w ust. 3 wyraz "zawierający" zastępuje się wyrazem 

"zawierającej"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

48)  tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: 

"Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań 

sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i 

postępowań bezpieczeństwa przemysłowego"; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

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

się wyrazem "oraz"; 

 

Poprawka 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 50 i 70 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 51. 

 

50)  skreśla się art. 89; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
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51)  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."."; 

 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
P.Ł. Andrzejewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

52)  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"; 

 

Poprawka sen. 
M. Grubskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

53)  w art. 96, w art. 45a po wyrazach "w szczególności" dodaje się wyraz 

"dotyczących"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

54)  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" w rozumieniu przepisów 

o ochronie informacji niejawnych.";"; 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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55)  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;"."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

56)  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,"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

57)  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 "Kodek karny" dodaje się wyrazy "(Dz. U. Nr 

88, poz. 533, z późn. zm.)"; 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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58)  w art. 107 w pkt 6, w § 2 wyraz "i" zastępuje się wyrazami "ani w 

stosunku"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

59)  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."."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

60)  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."; 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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61)  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 "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"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

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

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

63)  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."; 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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64)  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";"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

65)  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 …"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

66)  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."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

67)  skreśla się art. 178; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

68)  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, 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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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 niniejszej ustawy, nie 

dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w 

życie."; 

 

69)  w art. 187 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 

ust. 4, art. 22a ust. 9, art. 35 ust. 7 – 9, art. 40 ust. 3, art. 85a ust. 2 i 

art. 116 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 142, zachowują moc do 

dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 4, art. 22a ust. 9, art. 35 ust. 7 – 9, art. 40 ust. 3, 

art. 85a ust. 2 i art. 116 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od 

dnia jej wejścia w życie."; 

 

Poprawka 
KPCPP 

70)  po art. 187 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Uchyla się: 

1) art. 19 ust. 2 i 3 ustawy 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), 

zachowany w mocy na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora; 

2) art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora, w części dotyczącej zachowania 

w mocy przepisów wymienionych w pkt 1."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
 

71)  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."; 

 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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72)  załącznik do ustawy oznacza się jako załącznik nr 2 oraz dodaje się 

załącznik nr 1 w brzmieniu: 

Poprawka  
senatorów: 
Z. Romaszewskiego, 
P.Ł. Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

"WYKAZ RODZAJÓW INFORMACJI, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ INFORMACJE 

NIEJAWNE OPATRZONE KLAUZULĄ "ŚCIŚLE TAJNE" I "TAJNE" 

I. Informacje, które mogą być oznaczane klauzulą "ściśle tajne": 

 1. Informacje dotyczące zagrożeń zewnętrznych bezpieczeństwa państwa o charakterze 

militarnym, plany i prognozowanie obronne oraz wynikające z nich decyzje i zadania. 

 2. Szczegółowa struktura, organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania państwem oraz 

dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie zagrożenia państwa lub wojny. 

 3. Lokalizacja, wyposażenie, właściwości ochronne i organizacja obrony stanowisk 

kierowania państwem i stanowisk dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie zagrożenia 

państwa lub wojny. 

 4. Szczegółowa organizacja, funkcjonowanie systemów łączności kierowania państwem i 

dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie wyższych stanów gotowości bojowej lub wojny. 

 5. Centralny program mobilizacji gospodarki. 

 6. Informacje dotyczące planowania, organizacji i funkcjonowania mobilizacyjnego 

rozwinięcia Sił Zbrojnych. 

 7. Szczegółowa struktura Sił Zbrojnych, rodzajów Sił Zbrojnych oraz okręgów wojskowych 

i korpusów na czas wojny. 

 8. Informacje dotyczące możliwości bojowych Sił Zbrojnych, rodzajów Sił Zbrojnych i 

okręgów wojskowych oraz potencjalnego przeciwnika na przewidywanych obszarach i 

kierunkach działań wojennych. 

 9. Zadania bojowe Sił Zbrojnych i związków operacyjnych. 

10. Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju. 

11. Organizacja, rozmieszczenie, zadania i możliwości działania systemu rozpoznania i walki 

radioelektronicznej. 

12. Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie operacyjnego maskowania wojsk. 

13. Planowanie, realizacja, wyniki badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych o 

szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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14. Hasła i kody dostępu do urządzeń przechowujących, przetwarzających i przesyłających 

informacje oznaczone klauzulą "ściśle tajne". 

15. Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i 

sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub 

przechowywania informacji oznaczonych klauzulą "ściśle tajne". 

16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy operacyjnej Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz byłego 

Urzędu Ochrony Państwa i byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, a także ich 

kierunki pracy operacyjnej i zainteresowań. 

17. Szczegółowa struktura organizacyjna oraz etatowa jednostek i komórek organizacyjnych 

wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w służbach, o których mowa w pkt 

16, a także systemy ewidencji danych o funkcjonariuszach i żołnierzach tych jednostek i 

komórek organizacyjnych. 

18. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy i 

żołnierzy służb, o których mowa w pkt 16, realizujących czynności operacyjno-

rozpoznawcze. 

19. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji osób niebędących 

funkcjonariuszami lub żołnierzami służb, o których mowa w pkt 16, a które udzieliły 

pomocy tym służbom w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

20. Przebieg i treść czynności, o których mowa w art. 3, 5, 5a i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 

1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738, z późn. zm.), jeżeli podejrzany nie 

został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka koronnego, dane 

identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji świadków koronnych do chwili 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka 

koronnego oraz świadków, o których mowa w art. 184 Kodeksu postępowania karnego; 

dane dotyczące okoliczności ochrony lub pomocy przewidzianych w ustawie o świadku 

koronnym. 

21. Informacje dotyczące dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych 

identyfikujących funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników organów, służb i instytucji 

państwowych uprawnionych do wykonania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 

środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych. 
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22. Informacje dotyczące dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych 

identyfikujących osoby udzielające organom, służbom i instytucjom państwowym 

uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-ropoznawczych pomocy przy 

wykonywaniu tych czynności. 

23. Plany i stan zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki specjalnej przeznaczone do 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby, o których mowa w 

pkt 16. 

24. Informacje dotyczące prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz były Urząd 

Ochrony Państwa i byłe Wojskowe Służby Informacyjne kontroli operacyjnej, 

niejawnego nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ulegających 

przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są 

zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej oraz niejawnego 

nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 

przestępstwa. 

25. Informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych przez służby, o których mowa w pkt 16, oraz informacje i 

przedmioty uzyskane w wyniku tych czynności, które pozwalają na identyfikację osób 

udzielających im pomocy w zakresie wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych. 

26. Informacje o szczegółowych zasadach tworzenia, ewidencjonowania, gospodarowania i 

wykorzystaniu funduszu operacyjnego i środków specjalnych w służbach, o których 

mowa w pkt 16. 

27. Organizacja, funkcjonowanie i środki techniczne radiokontrwywiadowczej ochrony 

państwa. 

28. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolitą Polską z Organizacją Traktatu 

Północnoatlantyckiego i Unią Europejską oraz z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i państwami, oznaczone klauzulą "TOP SECRET" lub równorzędną, 

jeżeli wymagają tego umowy międzynarodowe, na zasadzie wzajemności. 

29. Informacje określone w pkt 16-19 i 23-26, będące w posiadaniu organów, służb i 

instytucji państwowych, innych niż służby, o których mowa w pkt 16, uprawnionych na 

podstawie ustaw do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, związane z 

działalnością tych organów, służb lub instytucji. 
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II. Informacje, które mogą być oznaczane klauzulą "tajne": 

 1. Planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw państwowych. 

 2. Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki. 

 3. Plany obrony cywilnej państwa oraz plany obrony cywilnej województw. 

 4. Szczegółowe założenia systemu finansowego państwa w czasie podwyższonej gotowości 

obronnej lub wojny. 

 5. Stan rozwinięcia, ukompletowania i wyposażenia jednostek wojskowych w zakresie 

nieobjętym postanowieniami Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie 

(CFE). 

 6. Szczegółowa struktura Sił Zbrojnych, rodzajów Sił Zbrojnych oraz okręgów 

wojskowych. 

 7. Plany i prognozy rozwoju organizacyjnego i technicznego Sił Zbrojnych oraz 

poszczególnych rodzajów wojsk. 

 8. Lokalizacja, rodzaj i przeznaczenie oraz właściwości techniczno-ochronne budownictwa 

specjalnego. 

 9. Organizacja kompleksowego przygotowania jednolitej sieci telekomunikacyjnej państwa 

dla potrzeb obronnych. 

10. Informacje dotyczące przygotowania, budowy, zarządzania oraz funkcjonowania 

systemów i sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych służących do 

przekazywania informacji niejawnych, wykorzystywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych, 

służb ochrony państwa lub administracji publicznej w zakresie niezbędnym do 

zabezpieczenia tych systemów i sieci. 

11. Zbiorcze informacje dotyczące produkcji specjalnej przemysłu obronnego, a także 

prognozy rozwojowe, plany i zdolności produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorców, 

jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie realizacji zamówień na 

uzbrojenie i sprzęt wojskowy. 

12. Wojskowe mapy specjalne i fotodokumenty przedstawiające uczytelnione obiekty 

inżynieryjnej rozbudowy terenu prognozowanych rejonów i kierunków działań 

wojennych. 

13. Współrzędne określające położenie obiektów (budynków, budowli, urządzeń) 

usytuowanych na terenach zamkniętych, o których mowa w przepisach szczególnych, 

jeżeli informacjom dotyczącym tych obiektów organ zamykający teren przyznał klauzulę 

"tajne". 
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14. Fotogrametryczne zobrazowanie lotnicze lub naziemne zarejestrowane na dowolnym 

nośniku oraz wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne, zawierające obraz obiektów, o 

których mowa w pkt 13. 

15. Materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające informacje o położeniu, rodzaju, 

charakterze lub przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 13. 

16. Materiały uzyskane w wyniku przetworzenia zobrazowań satelitarnych, zawierające 

dodaną informację o położeniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów, o 

których mowa w pkt 13. 

17. Informacje dotyczące przestawienia gospodarki narodowej na rzecz obronności w czasie 

podwyższonej gotowości obronnej państwa lub wojny. 

18. Informacje dotyczące przygotowania, organizacji oraz wykorzystywania transportu 

kolejowego, drogowego i wodnego oraz ochrony obiektów komunikacyjnych w czasie 

podwyższonej gotowości obronnej państwa lub wojny. 

19. Organizacja i funkcjonowanie systemu alarmowania wojsk oraz zadania jednostek 

wojskowych i garnizonów w procesie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej. 

20. Zadania ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, a także 

innych konstytucyjnych organów władzy publicznej, związane z osiąganiem 

podwyższonej gotowości obronnej państwa. 

21. Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania Sił Zbrojnych w uzbrojenie, sprzęt 

wojskowy i amunicję w procesie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej. 

22. Dane oraz zasady funkcjonowania systemu ewidencji danych o osobach zajmujących 

stanowiska związane z obronnością kraju. 

23. Informacje dotyczące systemu ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej na czas podwyższonej gotowości obronnej państwa lub wojny. 

24. Organizacja ochrony, na wypadek wojny, dóbr kultury mających szczególne znaczenie 

dla dziedzictwa kulturalnego narodu. 

25. Dane dotyczące tworzonych na wypadek wojny rezerw rzeczowych jednostek 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez 

niego nadzorowanych. 

26. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, metod i środków służących do ochrony 

informacji niejawnych, których ujawnienie może spowodować brak ich skuteczności, 

chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 
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27. Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i 

sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub 

przechowywania informacji oznaczonych klauzulą "tajne". 

28. Informacje dotyczące planowania, rozmieszczenia, przeznaczenia i wyposażenia 

obiektów i nieruchomości specjalnych oraz plany ich obrony i ochrony. 

29. Szczegółowe informacje dotyczące osób podejrzewanych o prowadzenie działalności 

godzącej w bezpieczeństwo, obronność, niezależność, całość lub międzynarodową 

pozycję państwa albo działalności terrorystycznej, uzyskane i przetwarzane przez służby, 

o których mowa w części I w pkt 16, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą 

klauzulą tajności. 

30. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych służb, o 

których mowa w części I w pkt 16, chyba że zawiera informacje oznaczone wyższą 

klauzulą tajności. 

31. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach służb, o 

których mowa w części I w pkt 16, chyba że zawiera informacje oznaczone wyższą 

klauzulą tajności. 

32. Informacje określone w części I w pkt 16-19 i 23-26, będące w posiadaniu organów, 

służb i instytucji państwowych, innych niż służby, o których mowa w części I w pkt 16, 

uprawnionych na podstawie ustaw do wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych, związane z działalnością tych organów, służb lub instytucji, chyba że 

zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 

33. Szczegółowe informacje dotyczące systemu i sposobu ochrony granicy państwowej, w 

tym działań antyterrorystycznych i antysabotażowych. 

34. Informacje z ewidencji operacyjnej, dotyczące pracy operacyjnej służb, o których mowa 

w części I w pkt 16, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności. 

35. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i zabezpieczenia obiektów szczególnie 

ważnych dla gospodarki narodowej albo ze względu na obronność lub bezpieczeństwo 

państwa. 

36. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych 

czynności dochodzeniowo-śledczych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby 

stanowić przeszkodę dla prawidłowego toku postępowania karnego. 

37. Projekty wynalazcze uznane za tajne zgodnie z przepisami prawa o własności 

przemysłowej. 
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38. Informacje dla Rady Ministrów i jej organów, dotyczące potencjału strategicznego 

państwa oraz strategicznych zamówień rządowych i ich realizacji. 

39. Instrukcje do negocjacji w sprawie zawierania umów finansowych o znaczeniu 

ogólnopaństwowym, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na dalszy tok negocjacji. 

40. Wnioski o udzielenie poręczenia, umowy poręczenia oraz umowy o udzielenie poręczenia 

dotyczące producentów sprzętu obronnego. 

41. Technologia produkcji i system zabezpieczeń znaków akcyzy w przedsiębiorstwach 

wytwarzających te znaki. 

42. Informacje dotyczące zabezpieczeń przed podrabianiem i przerabianiem znaków 

pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy 

Bank Polski oraz znaków akcyzy, na etapie ich projektowania i przygotowania do 

produkcji, z wyłączeniem monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie. 

43. Informacje dotyczące technologii produkcji znaków pieniężnych, znaków akcyzy i 

papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 

44. Informacje dotyczące technologii produkcji oraz szczegółowych sposobów zabezpieczeń 

dokumentów tożsamości, a także innych zabezpieczonych dokumentów wydawanych 

przez organy władzy publicznej. 

45. Decyzje o skokowych zmianach kursu złotego w stosunku do walut obcych (dewaluacja, 

rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do czasu podania ich do 

publicznej wiadomości. 

46. Wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego - do czasu ich podania do 

publicznej wiadomości. 

47. Przedział odchyleń kursu złotego od centralnego parytetu - do czasu podania ich do 

publicznej wiadomości. 

48. Prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu gospodarczego 

państwa, zlecone przez ministrów i inne centralne organy państwowe. 

49. Informacje dotyczące rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

których ujawnienie naraziłoby na szkodę istotny interes gospodarczy państwa. 

50. Informacje o sposobie działania urządzeń kontrolno-sygnalizacyjnych i systemów 

alarmowych zabezpieczających dostęp do miejsc składowania i stosowania materiałów 

jądrowych kategorii I i II. 

51. Informacje dotyczące planów i zadań polityki zagranicznej, których ujawnienie 

naraziłoby na szkodę istotny interes państwa lub innego podmiotu stosunków 

międzynarodowych, do czasu oficjalnego ich ogłoszenia. 
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52. Materiały, dokumenty, sprawozdania z negocjacji i konsultacji międzynarodowych oraz 

umowy międzynarodowe lub ich części, które zostały uznane za odpowiadające 

informacjom oznaczonym klauzulą "tajne" na wniosek jednej ze stron. 

53. Informacje polityczne, gospodarcze lub wojskowe dotyczące państw obcych, uzyskane 

pod warunkiem zapewnienia ich tajności. 

54. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej. 

55. System ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

56. Zadania polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych na czas 

wojny. 

57. Zadania w zakresie ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych 

państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny. 

58. Plany, prognozy i informacje na temat rozwoju obrotu z zagranicą sprzętem specjalnym i 

uzbrojeniem oraz technologiami i usługami specjalnymi. 

59. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolitą Polską z Organizacją Traktatu 

Północnoatlantyckiego i Unią Europejską oraz z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i państwami, oznaczone klauzulą "SECRET" lub równorzędną, jeżeli 

wymagają tego umowy międzynarodowe, na zasadzie wzajemności."; 

 

 

73)  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."; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

74)  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)", 

b) w kolumnie 1 wyrazy "od kiedy" zastępuje się wyrazami "daty 

Poprawka 
KSTAP, 
KON, 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej (od - do)", 

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

wyrazami "ostatnio zajmowane stanowisko". 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


