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Opinia prawna 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz Dolniak) 
 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt przewiduje zmianę art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, ze zmianami). Obowiązująca ustawa zawiera 
przepis, który jest identyczny w brzmieniu z zaproponowanym w projekcie. 
Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zalicza do zadań ABW rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw korupcji osób pełniących określone 
funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa. Zgodnie z 
art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, ze zmianami), przepis ten utraci 
moc z dniem 24 grudnia 2007 r. Przyjęcie proponowanej ustawy przywróci 
uchylaną jednostkę redakcyjną artykułu 5 ustawy o ABW i AW. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących 

zagadnienie będące przedmiotem projektu ustawy. 
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu nie jest objęty prawem Unii 
Europejskiej. 

 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

   Michał Królikowski 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, 
funkcje publiczne, korupcja, projekt ustawy, Unia Europejska 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Grzegorz Dolniak) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt przewiduje zmianę art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, ze zmianami). Obowiązująca ustawa zawiera 
przepis, który jest identyczny w brzmieniu z zaproponowanym w projekcie. 
Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zalicza do zadań ABW rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw korupcji osób pełniących określone 
funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa. Zgodnie z 
art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, ze zmianami), przepis ten utraci 
moc z dniem 24 grudnia 2007 r. Przyjęcie proponowanej ustawy przywróci 
uchylaną jednostkę redakcyjną artykułu 5 ustawy o ABW i AW. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

    
Michał Królikowski 
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