
Warszawa, dnia 3 listopada 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(druk nr 324)

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 23 października 2008 r. ustawa o zmianie ustawy

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wprowadza dwie

zasadnicze zmiany.

Pierwsza z nich to zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków funkcjonariuszom skierowanym do wykonywania zadań służbowych w państwie:

a) którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań

wojennych na podstawie odrębnych przepisów lub

b) na terytorium którego występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla

życia lub zdrowia.

Ubezpieczenie to będzie obejmowało następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych, w

związku z wykonywaniem zadań służbowych poza granicami państwa wskutek których

nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza.

Druga z wprowadzanych zmian polega na przyznaniu dzieciom funkcjonariuszy,

którzy ponieśli śmierć w związku ze służbą, pomocy finansowej na kształcenie. Pomoc ta

będzie przysługiwała, do ukończenia 25 roku życia:

a) uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

b) słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb

społecznych,

c) studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako projekt poselski. Był on przedmiotem prac

sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych a w jej ramach podkomisji

nadzwyczajnej. Na tym etapie prac sejmowych wniesiono do dodawanego art. 85a ust. 1 i 2,

kilka poprawek o charakterze precyzującym oraz taką, która nakazuje uwzględnić

konieczność zachowania wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych

stanowiących tajemnicę państwową przy określaniu list państw na terytoriach których toczą

się działania wojenne lub występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia

lub zdrowia. Ponadto biorąc pod uwagę postulaty Rady Ministrów Komisja zadecydowała, że

pomoc na kształcenie dzieci będzie miał charakter obligatoryjny.

W trakcie drugiego czytania poprawek nie zgłoszono.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Beata Mandylis

Główny legislator


