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Poz. 1630 i 1631

1630
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

Polskiej (Dz. U. Nr 179, poz. 1488 i Nr 193, poz. 1619)
„Wykaz obwodów g∏osowania na polskich statkach
morskich” otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 1. Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach
morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 paêdziernika 2005 r. (poz. 1630)

WYKAZ OBWODÓW G¸OSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH
I. Armator: Przedsi´biorstwo Poszukiwaƒ i Eksploatacji Z∏ó˝ Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A.,
siedziba: ul. Stary Dwór 9, Gdaƒsk
Nr obwodu

Nazwa statku

1000
1001

PETROBALTIC
BALTIC BETA

II. Armator: EUROAFRICA Linie ˝eglugowe Sp. z o.o., siedziba: ul. Energetyków 3/4, Szczecin
Nr obwodu

Nazwa statku

1003
1004

INOWROC¸AW
MIKO¸AJ KOPERNIK

III. Armator: Stocznia Gdaƒska — Grupa Stoczni Gdynia S.A., siedziba: ul. Na Ostrowiu 15/20, Gdaƒsk
Nr obwodu

Nazwa statku

1005

PASSAT BREEZE

1631
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606) i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 727)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
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2) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99 (Dz. U. Nr 39,
poz. 462),
3) ustawà z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 22,
poz. 247),
4) ustawà z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298),
5) ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 56, poz. 580),
6) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),
7) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353),
8) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),
9) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),
10) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),
11) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
12) ustawà z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy
— Kodeks post´powania karnego, ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego, ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17,
poz. 155),
13) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),
14) ustawà z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 727)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 22 wrzeÊnia 2005 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 77—85, 87 i 89 ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 95), które stanowià:
„Art. 77. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422
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i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59,
poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70,
poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860)
w art. 12 w ust. 1 po wyrazie „karnego”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego
na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych”.
Art. 78. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100,
poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz
z 1997 r. Nr 18, poz. 105, Nr 71, poz. 449,
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 137,
poz. 926) w art. 34a w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 7 w brzmieniu:
„7) s∏u˝bom ochrony paƒstwa i ich upowa˝nionym pisemnie funkcjonariuszom lub ˝o∏nierzom w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych.”
Art. 79. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 113, poz. 731 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) w art. 50 w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 4 w brzmieniu:
„4) s∏u˝b ochrony paƒstwa i ich upowa˝nionych pisemnie funkcjonariuszy
lub ˝o∏nierzy w zakresie niezb´dnym
do przeprowadzenia post´powania
sprawdzajàcego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”
Art. 80. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r.
o urz´dzie Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102,
poz. 474 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944) w art. 2 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) ogólna koordynacja dzia∏aƒ w zakresie ochrony informacji niejawnych
w dziale obrony narodowej,”.
Art. 81. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów
(Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) w art. 39
w ust. 3 w pkt 2 w lit. j) kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. k)
w brzmieniu:
„k) ochrony informacji niejawnych.”
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Art. 82. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114,
poz. 740) po art. 35 dodaje si´ art. 35a
w brzmieniu:
„Art. 35a. Pracownik ochrony, któremu
majà byç powierzone na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95) zadania pe∏nomocnika
ochrony lub pracownika pionu
ochrony, musi dodatkowo
spe∏niç wymagania okreÊlone
w tej ustawie.”
Art. 83. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) w art. 297 w § 1 w pkt 6
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) s∏u˝bom ochrony paƒstwa i ich upowa˝nionym pisemnie funkcjonariuszom lub ˝o∏nierzom w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych.”
Art. 84. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939
oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162,
poz. 1118) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2
w lit. j) kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ lit. k) w brzmieniu:
„k) s∏u˝b ochrony paƒstwa i ich upowa˝nionych pisemnie funkcjonariuszy
lub ˝o∏nierzy w zakresie niezb´dnym
do przeprowadzenia post´powania
sprawdzajàcego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”
Art. 85. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, powo∏ajà pe∏nomocników ochrony i zorganizujà
piony ochrony w podleg∏ych jednostkach oraz dostosujà, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
pomieszczenia s∏u˝bowe do wymogów ustawy.
2. Pe∏nomocnicy
ochrony
dokonajà,
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przeglàdu stanowisk
oraz sporzàdzà wykazy stanowisk
i osób dopuszczonych do informacji
niejawnych.”
„Art. 87. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów upowa˝nienia do dost´pu do wiadomoÊci stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà:
1) osobom na stanowiskach obj´tych
wymogiem przeprowadzenia specjalnego post´powania sprawdzajà-
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cego — tracà wa˝noÊç po 12 miesiàcach od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
2) osobom na stanowiskach obj´tych
wymogiem przeprowadzenia poszerzonego post´powania sprawdzajàcego — tracà wa˝noÊç po 18 miesiàcach od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
3) osobom na stanowiskach obj´tych
wymogiem przeprowadzenia zwyk∏ego post´powania sprawdzajàcego — tracà wa˝noÊç po 24 miesiàcach od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Przepis art. 44 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do osób, o których mowa
w ust. 1.
3. Decyzje zezwalajàce na ujawnienie wiadomoÊci stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ochronie tajemnicy paƒstwowej
i s∏u˝bowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271,
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
i z 1997 r. Nr 110, poz. 714), zachowujà
wa˝noÊç nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 1999 r.
4. Zezwolenia wydane na podstawie
art. 16 ustawy, o której mowa w ust. 3,
zachowujà wa˝noÊç nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 1999 r.”
„Art. 89. 1. Przepisy dotyczàce tajemnicy paƒstwowej lub s∏u˝bowej, wydane na
podstawie ustawy, o której mowa
w art. 90, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, zachowujà moc przez
okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
2. Przepisy dotyczàce tajemnicy paƒstwowej lub s∏u˝bowej wydane na
podstawie innych ustaw nale˝y dostosowaç do wymogów ustawy w okresie
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”;
2) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966), który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
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4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
7) (uchylony).”;
3) art. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 22, poz. 247), które stanowià:
„Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
post´powaƒ sprawdzajàcych niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
2. Osobom, którym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy odmówiono wydania
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania
i skargi wed∏ug zasad okreÊlonych
w ustawie, z tym ˝e termin na wniesienie odwo∏ania biegnie od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1 pkt 9 i 20 wchodzà w ˝ycie z mocà od dnia 1 lutego 2001 r.,
2) art. 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie wchodzi
w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia,
3) art. 1 pkt 23 w zakresie dotyczàcym
urzàdzeƒ i narz´dzi kryptograficznych
wchodzàcych w sk∏ad systemów i sieci
teleinformatycznych, s∏u˝àcych do
przekazywania informacji niejawnych
stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà
oznaczonych klauzulà „poufne” wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.”;
4) art. 151 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), który stanowi:
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
5) art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r.”;
6) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
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7) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który stanowi:
„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
8) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który
stanowi:
„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,
2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,
4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;
9) art. 232 i 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), które
stanowià:
„Art. 232. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce,
o ile nie sà z nià sprzeczne.”
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;
10) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,
2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.,
3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
11) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepi-
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dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
stosuje si´ przepisy tej ustawy.
Art. 8. PoÊwiadczenia bezpieczeƒstwa wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, wa˝ne w tym dniu, zachowujà wa˝noÊç w zakresie i okresie okreÊlonym ustawà z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 9. Âwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego wydane przedsi´biorcom, jednostkom naukowym lub badawczo-rozwojowym w zwiàzku z wykonaniem umowy lub
zadania ∏àczàcego si´ z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà zachowujà wa˝noÊç do
czasu zakoƒczenia danej umowy lub zadania, ale nie d∏u˝ej ni˝ 2 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych niniejszà ustawà,
zachowujà moc do czasu ich zastàpienia
przez przepisy wykonawcze wydane na
podstawie
upowa˝nieƒ
ustawowych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
12) art. 11 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie
ustawy — Kodeks post´powania karnego, ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania
karnego, ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17,
poz. 155), który stanowi:
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2003 r.”;
13) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który stanowi:
„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1—26,
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz
art. 124—126 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.”;
14) art. 7—10 i art. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji
niejawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 85, poz. 727), które stanowià:
„Art. 7. Do post´powaƒ sprawdzajàcych oraz post´powaƒ bezpieczeƒstwa przemys∏owego wszcz´tych i niezakoƒczonych przed

Marsza∏ek Sejmu: w z. T. Na∏´cz

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeÊnia
2005 r. (poz. 1631)

USTAWA
z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony informacji, które wymagajà ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà, niezale˝nie od formy i sposobu ich wyra˝ania, tak˝e w trakcie ich opracowania,
zwanych
dalej
„informacjami
niejawnymi”,
a w szczególnoÊci:
1) organizowania ochrony informacji niejawnych;
2) klasyfikowania informacji niejawnych;
3) udost´pniania informacji niejawnych;
4) post´powania sprawdzajàcego, w celu ustalenia,
czy osoba nim obj´ta daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy, zwanego dalej „post´powaniem sprawdzajàcym”;

5) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6)1) ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udost´pniania danych uzyskiwanych
w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami
o ustalenie r´kojmi zachowania tajemnicy, w zakresie okreÊlonym w ankiecie bezpieczeƒstwa
osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
7) organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony
informacji niejawnych;
8) ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
———————
1)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 22, poz. 247), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 8 kwietnia 2001 r.
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9) stosowania Êrodków fizycznej ochrony informacji
niejawnych.

Art. 2. W rozumieniu ustawy:
1)6)

tajemnicà paƒstwowà — jest informacja okreÊlona w wykazie rodzajów informacji, stanowiàcym
za∏àcznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie
mo˝e spowodowaç istotne zagro˝enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczàcych porzàdku publicznego, obronnoÊci, bezpieczeƒstwa, stosunków mi´dzynarodowych lub
gospodarczych paƒstwa;

2. Przepisy ustawy majà zastosowanie do:
1) organów w∏adzy publicznej, w szczególnoÊci:
a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) organów administracji rzàdowej,
d) organów jednostek samorzàdu terytorialnego,
e) sàdów i trybuna∏ów,
f) organów kontroli paƒstwowej i ochrony prawa;
2)2)

Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „Si∏ami
Zbrojnymi”, a tak˝e innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych;

3) Narodowego Banku Polskiego i banków paƒstwowych;
4) paƒstwowych osób prawnych i innych ni˝ wymienione w pkt 1—3 paƒstwowych jednostek organizacyjnych;
5)3) przedsi´biorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, zamierzajàcych ubiegaç
si´, ubiegajàcych si´ o zawarcie lub wykonujàcych
umowy zwiàzane z dost´pem do informacji niejawnych albo wykonujàcych na podstawie przepisów prawa zadania zwiàzane z dost´pem do informacji niejawnych.
3. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów innych
ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych.
4.4) W zakresie nieuregulowanym w ustawie do post´powania sprawdzajàcego, post´powania odwo∏awczego oraz post´powania bezpieczeƒstwa przemys∏owego stosuje si´ przepisy art. 6—8, art. 12, art. 14—16,
art. 24 § 1 pkt 1—6 i § 2—4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29,
art. 30 § 1—3, art. 35 § 1, art. 39, art. 41—47, art. 57—60,
art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2,
art. 98, art. 101, art. 104, art. 105, art. 107, art. 112,
art. 113, art. 156—158 oraz art. 217 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.5)).
———————
2)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 727), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 16 czerwca 2005 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
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2) tajemnicà s∏u˝bowà — jest informacja niejawna
nieb´dàca tajemnicà paƒstwowà, uzyskana
w zwiàzku z czynnoÊciami s∏u˝bowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione
ujawnienie mog∏oby naraziç na szkod´ interes
paƒstwa, interes publiczny lub prawnie chroniony
interes obywateli albo jednostki organizacyjnej;
3) s∏u˝bami ochrony paƒstwa — sà: Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego7) i Wojskowe S∏u˝by Informacyjne;
4) r´kojmia zachowania tajemnicy — oznacza spe∏nienie ustawowych wymogów dla zapewnienia
ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
5) dokumentem — jest ka˝da utrwalona informacja
niejawna, w szczególnoÊci na piÊmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, noÊnikach do
zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taÊmach elektromagnetycznych, tak˝e w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii,
broszury, ksià˝ki, kopii, odpisu, wypisu, wyciàgu
i t∏umaczenia dokumentu, zb´dnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku
optycznego, kalki, taÊmy atramentowej, jak równie˝ informacja niejawna utrwalona na elektronicznych noÊnikach danych;
6) materia∏em — jest dokument, jak te˝ chroniony jako informacja niejawna przedmiot lub dowolna jego cz´Êç, a zw∏aszcza urzàdzenie, wyposa˝enie lub
broƒ wyprodukowana albo b´dàca w trakcie produkcji, a tak˝e sk∏adnik u˝yty do ich wytworzenia;
7) jednostkà organizacyjnà — jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2;
7a)8) jednostkà naukowà — jest jednostka naukowa
w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania
nauki;
8) systemem teleinformatycznym — jest system, który tworzà urzàdzenia, narz´dzia, metody post´powania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniajàcy
———————
6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 200 pkt 1 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.
8) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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waƒ sprawdzajàcych prowadzonych przez pe∏nomocników ochrony, z wy∏àczeniem post´powaƒ,
o których mowa w art. 30;

wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub
przekazywanie informacji;
9)9) siecià teleinformatycznà — jest organizacyjne
i techniczne po∏àczenie systemów teleinformatycznych;
10)10) akredytacjà bezpieczeƒstwa teleinformatycznego — jest dopuszczenie systemu lub sieci teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania,
przechowywania lub przekazywania informacji
niejawnych, na zasadach okreÊlonych w ustawie;
11)10) dokumentacjà bezpieczeƒstwa systemu lub sieci informatycznej — sà Szczególne Wymagania
Bezpieczeƒstwa oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji danego systemu lub sieci teleinformatycznej, sporzàdzone zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ustawie.
Art. 3. Informacje niejawne mogà byç udost´pnione wy∏àcznie osobie dajàcej r´kojmi´ zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezb´dnym do wykonywania przez nià pracy lub pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.
Art. 4. 1.11) Zasady zwalniania od obowiàzku zachowania tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej oraz sposób post´powania z aktami spraw zawierajàcych tajemnic´ paƒstwowà i s∏u˝bowà w post´powaniu
przed sàdami i innymi organami okreÊlajà przepisy
odr´bnych ustaw.
2. Je˝eli przepisy odr´bnych ustaw uprawniajà organy, s∏u˝by lub instytucje paƒstwowe albo ich upowa˝nionych pracowników do dokonywania kontroli,
a w szczególnoÊci swobodnego dost´pu do pomieszczeƒ i materia∏ów, je˝eli jej zakres dotyczy informacji
niejawnych, uprawnienia te sà realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.
Rozdzia∏ 2
(uchylony).12)
Rozdzia∏ 3
Organizacja ochrony informacji niejawnych

Poz. 1631

2) realizacji zadaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa systemów i sieci teleinformatycznych;
3) prowadzenia post´powania sprawdzajàcego wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie;
4) ochrony informacji niejawnych wymienianych
przez Rzeczpospolità Polskà z innymi paƒstwami
i organizacjami mi´dzynarodowymi;
5) szkolenia i doradztwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) wykonywania innych zadaƒ, w zakresie ochrony
informacji niejawnych, okreÊlonych odr´bnymi
przepisami.
2.14) S∏u˝by ochrony paƒstwa, w zakresie koniecznym do wykonywania swoich zadaƒ, w celu ochrony
informacji niejawnych mogà korzystaç z informacji
uzyskanych przez Policj´, Stra˝ Granicznà, ˚andarmeri´ Wojskowà oraz organy kontroli skarbowej,
a tak˝e zwracaç si´ do tych s∏u˝b i organów o udzielenie niezb´dnej pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci w ramach prowadzonych post´powaƒ sprawdzajàcych.
3.15) Kierownicy jednostek organizacyjnych wspó∏dzia∏ajà ze s∏u˝bami ochrony paƒstwa w toku przeprowadzanych przez nie post´powaƒ sprawdzajàcych,
a w szczególnoÊci udost´pniajà funkcjonariuszom albo ˝o∏nierzom, po przedstawieniu przez nich pisemnego upowa˝nienia, pozostajàce w ich dyspozycji informacje i dokumenty niezb´dne do stwierdzenia, czy
osoba obj´ta post´powaniem sprawdzajàcym daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy. Organy i s∏u˝by, o których mowa w art. 30, udost´pniajà pozostajàce w ich
dyspozycji informacje i dokumenty wy∏àcznie w przypadku, gdy w ich opinii osoba ta nie daje r´kojmi zachowania tajemnicy; w przeciwnym przypadku informujà, ˝e nie posiadajà informacji i dokumentów
Êwiadczàcych, ˝e osoba obj´ta post´powaniem
sprawdzajàcym nie daje tej r´kojmi.

Art. 14. 1. S∏u˝by ochrony paƒstwa sà w∏aÊciwe do:
1)13) kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie, z uwzgl´dnieniem prawid∏owoÊci post´po———————
9)

10)
11)

12)
13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego, ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego, ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 17, poz. 155), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2003 r.
Przez art. 200 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres, warunki i tryb:
1) przekazywania s∏u˝bom ochrony paƒstwa informacji i udost´pniania dokumentów, o których mowa w ust. 3;
2) udzielania s∏u˝bom ochrony paƒstwa pomocy,
o której mowa w ust. 2.
———————
14)

15)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 16 lit. a ustawy
z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego
Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 196

— 12590 —

˝eli ich dzia∏alnoÊç pozostaje w zwiàzku z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem,
przekazywaniem lub ochronà informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, oraz ˝àdania wyjaÊnieƒ od kierowników i pracowników
tych jednostek;

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, okreÊla si´ w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owy zakres, warunki i tryb przekazywania
przez kierowników jednostek organizacyjnych s∏u˝bom ochrony paƒstwa informacji oraz udost´pniania im dokumentów niezb´dnych do stwierdzenia,
czy osoba obj´ta post´powaniem sprawdzajàcym
daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy;
2)16) zakres, warunki i tryb udzielania przez Policj´,
Stra˝ Granicznà, ˚andarmeri´ Wojskowà oraz organy kontroli skarbowej niezb´dnej pomocy s∏u˝bom ochrony paƒstwa przy wykonywaniu czynnoÊci w ramach prowadzonych post´powaƒ sprawdzajàcych.
Art. 15. W stosunkach mi´dzynarodowych Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego17) i Szef Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych pe∏nià funkcj´ krajowych w∏adz bezpieczeƒstwa.
Art. 16. W zakresie niezb´dnym do kontroli stanu
zabezpieczenia informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà upowa˝nieni pisemnie funkcjonariusze lub ˝o∏nierze s∏u˝b ochrony paƒstwa majà
prawo do:
1) swobodnego wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ
jednostki kontrolowanej, gdzie informacje takie sà
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub
przekazywane;
2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z organizacjà
ochrony tych informacji w kontrolowanej jednostce organizacyjnej;
3) ˝àdania udost´pnienia do kontroli sieci lub systemów teleinformatycznych s∏u˝àcych do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania tych informacji;
4) przeprowadzania ogl´dzin obiektów, sk∏adników
majàtkowych i sprawdzania przebiegu okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z ochronà tych informacji;
5) ˝àdania od kierowników i pracowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych udzielania ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ oraz posiadanych
przez nich informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci wywiadowczej albo terrorystycznej skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, jej Si∏om Zbrojnym, przedsi´biorcom, jednostkom naukowym
lub badawczo-rozwojowym, w odniesieniu do
prowadzonej produkcji albo us∏ug stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo lub obronnoÊç paƒstwa, a tak˝e na potrzeby
Si∏ Zbrojnych;

7) korzystania z pomocy bieg∏ych i specjalistów, je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci ujawnionych w czasie
przeprowadzania kontroli wymaga wiadomoÊci
specjalnych;
8) uczestniczenia w posiedzeniach kierownictwa, organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych, a tak˝e organów opiniodawczo-doradczych w sprawach dotyczàcych problematyki ochrony tych informacji
w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
Art. 17. 1. Do czynnoÊci, o których mowa w art. 16,
dokonywanych przez s∏u˝by ochrony paƒstwa, majà
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 28, art. 29
pkt 1, art. 30—41 i art. 49—64 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z póên. zm.18)), z tym ˝e przewidziane w tej ustawie uprawnienia i obowiàzki:
1) Najwy˝szej Izby Kontroli — przys∏ugujà s∏u˝bom
ochrony paƒstwa;
2) Prezesa, wiceprezesa i pracownika Najwy˝szej Izby
Kontroli — przys∏ugujà odpowiednio Szefowi, zast´pcy Szefa i upowa˝nionemu funkcjonariuszowi
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego7) oraz
Szefowi, zast´pcy Szefa i upowa˝nionemu ˝o∏nierzowi Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych.
1a.19) CzynnoÊci, o których mowa w art. 16 pkt 1—5
i 8, dokonywane przez s∏u˝by ochrony paƒstwa w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywane sà w uzgodnieniu odpowiednio z Marsza∏kiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marsza∏kiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje Prezes Rady Ministrów,
a w przypadku braku uzgodnienia czynnoÊç nie mo˝e
byç wykonana.
2.20) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przygotowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym uzgadniania kontroli w stosunku do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uwzgl´dniajàc zadania funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy s∏u˝b ochrony paƒstwa nadzorujàcych
i wykonujàcych czynnoÊci kontrolne, dokumentowanie czynnoÊci kontrolnych oraz sporzàdzanie: protoko∏u kontroli, wystàpienia pokontrolnego i informacji
o wynikach kontroli.
———————
18)

6) zasi´gania, w zwiàzku z przeprowadzanà kontrolà,
informacji w jednostkach niekontrolowanych, je———————
16)
17)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 200 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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19)
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 14, poz. 114 i Nr 169,
poz. 1417.
Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 196

— 12591 —

Poz. 1631

Art. 18. 1. Za ochron´ informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje sà wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane.

4a.25) Kierownik jednostki organizacyjnej mo˝e powierzyç pe∏nomocnikowi ochrony wykonywanie innych zadaƒ, o ile ich realizacja nie naruszy prawid∏owego wykonywania zadaƒ, o których mowa w ust. 4.

2. Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega
bezpoÊrednio pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pe∏nomocnikiem
ochrony”, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Pracownikiem pionu ochrony w jednostce organizacyjnej mo˝e byç osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;

2a.21) Kierownik jednostki organizacyjnej mo˝e powo∏aç zast´pc´ pe∏nomocnika ochrony.

2)26) posiada odpowiednie poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa wydane po przeprowadzeniu post´powania sprawdzajàcego, o którym mowa w art. 36
ust. 1;

3. Pe∏nomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej mo˝e byç osoba, która:

3) odby∏a przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
3)22) posiada odpowiednie poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa wydane przez s∏u˝b´ ochrony paƒstwa
po przeprowadzeniu post´powania sprawdzajàcego, o którym mowa w art. 36 ust. 1;
4) odby∏a przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
3a.23) Zast´pcà pe∏nomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej mo˝e byç osoba, która spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 3.
4.24) Pe∏nomocnik ochrony kieruje wyodr´bnionà,
wyspecjalizowanà komórkà organizacyjnà do spraw
ochrony informacji niejawnych, zwanà dalej „pionem
ochrony”, do której zadaƒ nale˝y:
1) zapewnienie ochrony informacji
w tym ich ochrony fizycznej;

niejawnych,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których sà wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materia∏ów i obiegu
dokumentów;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie
jego realizacji;
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach okreÊlonych w rozdziale 8.
———————
21)
22)
23)
24)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt
o której mowa w odnoÊniku 2.

o której mowa

6. Pe∏nomocnik ochrony, w zakresie realizacji swoich zadaƒ, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ma prawo ˝àdaç od komórek organizacyjnych
w swojej jednostce organizacyjnej udzielenia natychmiastowej pomocy.
7. W zakresie realizacji swoich zadaƒ pe∏nomocnik
ochrony wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi s∏u˝b ochrony paƒstwa.
Pe∏nomocnik ochrony na bie˝àco informuje kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej wspó∏pracy.
8. Pe∏nomocnik ochrony opracowuje plan post´powania z materia∏ami zawierajàcymi informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà w razie
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
9. Pe∏nomocnik ochrony podejmuje dzia∏ania
zmierzajàce do wyjaÊnienia okolicznoÊci naruszenia
przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiajàc o tym kierownika jednostki organizacyjnej,
a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulà „poufne” lub
wy˝szà, równie˝ w∏aÊciwà s∏u˝b´ ochrony paƒstwa.
Art. 18a.27) 1. W jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, pe∏nomocnik
ochrony, oprócz realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 18
ust. 4 i 4a, zapewnia równie˝ ochron´ fizycznà tych
jednostek.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zadania pe∏nomocników
ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych
w jednostkach organizacyjnych jemu podleg∏ych
i przez niego nadzorowanych, szczególne wymagania
w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych,
tryb opracowywania oraz niezb´dne elementy planów
ochrony tych jednostek, a tak˝e sposób nadzorowania
ich realizacji.
———————

3 lit. a ustawy,

25)

o której mowa

26)

5 lit. c ustawy,

27)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, okreÊli w szczególnoÊci zadania dotyczàce koordynowania
oraz nadzorowania dzia∏alnoÊci pionów ochrony przez
pe∏nomocników ochrony bezpoÊrednio nadrz´dnych
jednostek organizacyjnych, podstawowe wymagania,
jakim powinny odpowiadaç plany ochrony, podzia∏
stref bezpieczeƒstwa na rodzaje, a tak˝e warunki dost´pu do tych stref.
Rozdzia∏ 4
Klasyfikowanie informacji niejawnych.
Klauzule tajnoÊci
Art. 19. 1. Klasyfikowanie informacji niejawnej
oznacza przyznanie tej informacji, w sposób wyraêny,
przewidzianej w ustawie jednej z klauzul tajnoÊci,
o których mowa w art. 23 i 24.
2. Klasyfikowanie informacji niejawnej zawartej
w materiale, a zw∏aszcza utrwalonej w dokumencie,
polega na oznaczeniu tego materia∏u odpowiednià
klauzulà tajnoÊci.
3. Informacjom niejawnym, materia∏om, a zw∏aszcza dokumentom lub ich zbiorom, przyznaje si´ klauzul´ tajnoÊci co najmniej równà najwy˝ej zaklasyfikowanej informacji lub najwy˝szej klauzuli w zbiorze.
4. Dopuszczalne jest przyznawanie ró˝nych klauzul
tajnoÊci cz´Êciom dokumentu (rozdzia∏om, za∏àcznikom, aneksom) lub poszczególnym dokumentom
w zbiorze dokumentów, pod warunkiem wyraênego
ich oznaczenia i wskazania klauzuli tajnoÊci po od∏àczeniu dokumentu bàdê jego cz´Êci.
Art. 20. 1. Informacje niejawne, którym przyznano
okreÊlonà klauzul´ tajnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2, sà
chronione zgodnie z przepisami ustawy, które dotyczà
informacji niejawnych oznaczonych danà klauzulà tajnoÊci. Oznacza to w szczególnoÊci, ˝e informacje takie:
1) mogà byç udost´pnione wy∏àcznie osobie uprawnionej do dost´pu do informacji niejawnych
o okreÊlonej klauzuli tajnoÊci;
2) muszà byç wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami okreÊlajàcymi wymagania dotyczàce kancelarii tajnych, obiegu i Êrodków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowiednich
dla przyznanej im klauzuli tajnoÊci;
3)28) muszà byç chronione, odpowiednio do przyznanej klauzuli tajnoÊci, przy zastosowaniu Êrodków
okreÊlonych w rozdzia∏ach 9 i 10.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza,
opracowane przez pe∏nomocnika ochrony, szczegó∏owe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „zastrze˝one” w podleg∏ych komórkach organizacyjnych.
———————
28)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 21. 1. Klauzul´ tajnoÊci przyznaje osoba, która
jest upowa˝niona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego ni˝ dokument materia∏u.
2.29) Uprawnienie do przyznawania, zmiany i znoszenia klauzuli tajnoÊci przys∏uguje wy∏àcznie w zakresie posiadanego prawa dost´pu do informacji niejawnych.
3.29) Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialnoÊç za przyznanie klauzuli tajnoÊci i bez jej
zgody albo bez zgody jej prze∏o˝onego klauzula nie
mo˝e byç zmieniona lub zniesiona. Dotyczy to równie˝
osoby, która przekaza∏a dane do dokumentu zbiorczego.
4. Zawy˝anie lub zani˝anie klauzuli tajnoÊci jest
niedopuszczalne.
5. Odbiorca materia∏u zg∏asza osobie, o której mowa w ust. 1, albo jej prze∏o˝onemu fakt wyraênego zawy˝enia lub zani˝enia klauzuli tajnoÊci. W przypadku
gdy osoba ta lub jej prze∏o˝ony zdecyduje o zmianie
klauzuli, powinna poinformowaç o tym odbiorców tego materia∏u. Odbiorcy materia∏u, którzy przekazali go
kolejnym odbiorcom, sà odpowiedzialni za poinformowanie ich o zmianie klauzuli.
Art. 22. Kierownicy jednostek organizacyjnych zapewniajà przeszkolenie podleg∏ych im pracowników
w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz
stosowania w∏aÊciwych klauzul tajnoÊci, a tak˝e procedur ich zmiany i znoszenia.
Art. 23. 1.30) Informacje niejawne zaklasyfikowane
jako stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà oznacza si´
klauzulà:
1) „ÊciÊle tajne” — zgodnie z wykazem stanowiàcym
za∏àcznik nr 1 do ustawy (cz´Êç I);
2) „tajne” — zgodnie z wykazem stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do ustawy (cz´Êç II).
2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiàce tajemnic´ s∏u˝bowà oznacza si´ klauzulà:
1) „poufne” — w przypadku gdy ich nieuprawnione
ujawnienie powodowa∏oby szkod´ dla interesów
paƒstwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli;
2) „zastrze˝one” — w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mog∏oby spowodowaç szkod´
dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.
3.31) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób oznaczania materia∏ów, umiesz———————
29)
30)
31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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czania na nich klauzul tajnoÊci, a tak˝e sposób zmiany
nadanej klauzuli, uwzgl´dniajàc, ˝e materia∏y powinny
byç oznaczone w sposób zapewniajàcy ich odró˝nienie od materia∏ów jawnych oraz majàc na uwadze rodzaje klauzul tajnoÊci i materia∏ów.
4.31) Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe oznaczenia materia∏ów, które:
1) mogà poprzedzaç klauzule wymienione w ust. 1
i 2, oraz wynikajàcy z tych oznaczeƒ szczególny
sposób post´powania z tak oznaczonymi materia∏ami; rozporzàdzenie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci: rodzaje oznaczeƒ, sposób ich nanoszenia na materia∏y oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udost´pniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych,
a tak˝e kràg upowa˝nionych adresatów ze wzgl´du na wymóg wy˝szego stopnia ochrony tych materia∏ów,
2) mogà poprzedzaç lub nast´powaç bezpoÊrednio
po klauzulach wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich
zagranicznych odpowiednikach, oraz wynikajàcy
z umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà, szczególny sposób post´powania z tak oznaczonymi materia∏ami; rozporzàdzenie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci: rodzaje
oznaczeƒ, sposób ich nanoszenia na materia∏y
oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udost´pniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych, a tak˝e sposób
oceny spe∏nienia warunków dost´pu do tych informacji przez osoby fizyczne, przedsi´biorców,
jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.
Art. 24.32) Materia∏y otrzymywane z zagranicy oraz
wysy∏ane za granic´, w celu wykonania umów mi´dzynarodowych, oznacza si´ odpowiednià do ich treÊci klauzulà tajnoÊci okreÊlonà w ustawie oraz jej zagranicznym odpowiednikiem.
Art. 25.33) 1. Informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà podlegajà ochronie, w sposób
okreÊlony ustawà, przez okres 50 lat od daty ich wytworzenia.
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uprawnionym do ich wykonywania na podstawie
ustawy;
3) informacje niejawne uzyskane od organów innych
paƒstw lub organizacji mi´dzynarodowych, je˝eli
taki by∏ warunek ich udost´pnienia.
3. Informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ s∏u˝bowà podlegajà ochronie w sposób okreÊlony ustawà
przez okres:
1) 5 lat od daty wytworzenia — oznaczone klauzulà
„poufne”;
2) 2 lat od daty wytworzenia — oznaczone klauzulà
„zastrze˝one”.
4. Osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1, mo˝e:
1) okreÊliç krótszy okres ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà;
2) po dokonaniu przeglàdu materia∏ów zawierajàcych informacje niejawne stanowiàce tajemnic´
s∏u˝bowà przed∏u˝aç okres ochrony tych informacji na kolejne okresy nie d∏u˝sze ni˝ 5 lat — dla
oznaczonych klauzulà „poufne” i 2 lat — dla oznaczonych klauzulà „zastrze˝one”, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ na okres do 20 lat od daty wytworzenia tych informacji.
5. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, które spoÊród informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „tajne” przesta∏y stanowiç tajemnic´
paƒstwowà, je˝eli od ich powstania up∏yn´∏o co najmniej 20 lat, bioràc pod uwag´ interesy obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz inne istotne interesy
paƒstwa.
6. Uprawnienia osoby, o której mowa w art. 21
ust. 1, w zakresie przyznawania, zmiany lub znoszenia
klauzuli tajnoÊci materia∏u oraz okreÊlania okresu,
przez jaki informacja niejawna podlega ochronie,
przechodzà, w przypadku rozwiàzania, zniesienia, likwidacji, przekszta∏cenia lub reorganizacji dotyczàcych stanowiska lub funkcji tej osoby, na jej nast´pc´
prawnego. W razie braku nast´pcy prawnego uprawnienia w tym zakresie przechodzà na w∏aÊciwà s∏u˝b´
ochrony paƒstwa.

2. Chronione bez wzgl´du na up∏yw czasu pozostajà:
1) dane identyfikujàce funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych oraz
by∏ego Urz´du Ochrony Paƒstwa, wykonujàcych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze;
2) dane identyfikujàce osoby, które udzieli∏y pomocy
w zakresie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
organom, s∏u˝bom i instytucjom paƒstwowym
———————
32)
33)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Rozdzia∏ 5
Dost´p do informacji niejawnych.
Post´powania sprawdzajàce
Art. 26. 1.34) Kierownik jednostki organizacyjnej
okreÊli stanowiska oraz rodzaje prac zleconych, z którymi mo˝e ∏àczyç si´ dost´p do informacji niejawnych, odr´bnie dla ka˝dej klauzuli tajnoÊci.
2. (uchylony).35)
———————
34)
35)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 27. 1. Dopuszczenie do pracy lub pe∏nienia
s∏u˝by na stanowisku albo zlecenie pracy, o której mowa w art. 26, z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i 6—8, mo˝e nastàpiç po:
1) przeprowadzeniu post´powania sprawdzajàcego;
2) przeszkoleniu tej osoby w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.36) Post´powania sprawdzajàcego nie przeprowadza si´ wobec osób sprawujàcych urz´dy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
2a.37) Post´powania sprawdzajàcego nie przeprowadza si´ wobec kandydatów na cz∏onków Rady Ministrów powo∏ywanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Post´powania sprawdzajàcego nie przeprowadza
si´, z zastrze˝eniem ust. 4, wobec pos∏ów i senatorów.
4. Marsza∏ek Sejmu lub Marsza∏ek Senatu zwracajà si´, za zgodà osoby sprawdzanej, do s∏u˝b ochrony
paƒstwa o przeprowadzenie post´powania sprawdzajàcego wobec pos∏ów lub senatorów, których obowiàzki poselskie bàdê senatorskie wymagajà dost´pu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.
5. W przypadku odmowy wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa osobie, o której mowa w ust. 4 — za
jej zgodà — Prezes Rady Ministrów przedstawia informacj´ o powodach tej odmowy Marsza∏kowi Sejmu,
je˝eli odmowa dotyczy pos∏a, albo Marsza∏kowi Senatu, je˝eli odmowa dotyczy senatora.
6.38) Post´powania sprawdzajàcego nie przeprowadza si´ wobec osób zajmujàcych stanowiska: Prezesa Rady Ministrów, cz∏onka Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego, Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Interesu Publicznego,
cz∏onków Rady Polityki Pieni´˝nej, cz∏onków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Instytutu Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Szefów Kancelarii: Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów.
7.39) W stosunku do kandydatów na stanowiska,
o których mowa w ust. 6, z wy∏àczeniem kandydatów
powo∏ywanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rze———————
36)
37)
38)
39)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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czypospolitej Polskiej, post´powanie sprawdzajàce
przeprowadza w∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa na
wniosek organu uprawnionego do powo∏ania na to
stanowisko. Je˝eli do powo∏ania jest uprawniony
Sejm albo Senat, z wnioskiem tym wyst´puje odpowiednio Marsza∏ek Sejmu albo Marsza∏ek Senatu. Post´powanie powinno byç zakoƒczone przed up∏ywem
14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o przeprowadzenie tego post´powania wraz z wype∏nionà ankietà, przekazaniem opinii z uzasadnieniem w∏aÊciwej s∏u˝by
ochrony paƒstwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏kowi Sejmu albo Marsza∏kowi Senatu.
Przekazanie opinii jest równoznaczne z zakoƒczeniem
post´powania sprawdzajàcego w rozumieniu art. 36
ust. 2.
8. W stanach nadzwyczajnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów, ka˝dy
w swoim zakresie, mo˝e wyraziç zgod´ na odstàpienie
od przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego
wobec osoby, o której mowa w ust. 1, chyba ˝e istniejà przes∏anki do stwierdzenia, ˝e nie daje ona r´kojmi
zachowania tajemnicy.
9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marsza∏ek Sejmu i Marsza∏ek Senatu zapoznajà si´ z przepisami o ochronie informacji niejawnych i sk∏adajà
oÊwiadczenie o znajomoÊci tych przepisów. Pos∏owie
i senatorowie oraz osoby, o których mowa w ust. 6,
sk∏adajà takie oÊwiadczenie po odbyciu szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych.
10.40) Udost´pnianie informacji niejawnych s´dziom i asesorom sàdowym pe∏niàcym czynnoÊci s´dziowskie oraz prokuratorom i asesorom prokuratury
pe∏niàcym czynnoÊci prokuratorskie regulujà przepisy
o ustroju sàdów powszechnych, o ustroju sàdów wojskowych oraz o prokuraturze.
Art. 28. 1. Nie mogà byç dopuszczone do pracy lub
pe∏nienia s∏u˝by na stanowisku albo do wykonywania
prac zleconych, z którymi ∏àczy si´ dost´p do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, osoby:
1)41) nieposiadajàce obywatelstwa polskiego, chyba
˝e przepisy ustawy stanowià inaczej;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego,
tak˝e pope∏nione za granicà, lub
3) które nie posiadajà poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, z wyjàtkiem osób, o których mowa w art. 27
ust. 2, 3, 6 i 8.
2.42) Je˝eli z zawartych przez Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych wynika, na zasadzie
wzajemnoÊci, obowiàzek dopuszczenia do informacji
niejawnych obywateli obcych paƒstw majàcych wyko———————
40)
41)
42)

Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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nywaç w Rzeczypospolitej Polskiej prac´ w interesie
innego paƒstwa lub organizacji mi´dzynarodowej, post´powania sprawdzajàcego nie przeprowadza si´.
Art. 29. Post´powania sprawdzajàce, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, na pisemny wniosek
osoby upowa˝nionej na podstawie odr´bnych przepisów do obsady stanowiska lub zlecenia prac, w tym
tak˝e kierownika jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „osobà upowa˝nionà do obsady stanowiska”,
przeprowadzajà:43)
1) Wojskowe S∏u˝by Informacyjne — w przypadku
ubiegania si´ osoby o zatrudnienie lub zlecenie
prac zwiàzanych z obronnoÊcià paƒstwa:
a)44) wobec ˝o∏nierzy pozostajàcych w s∏u˝bie
czynnej i pracowników wojska,
b) u przedsi´biorców, w jednostkach naukowych
lub badawczo-rozwojowych, których organem
za∏o˝ycielskim jest Minister Obrony Narodowej,
a tak˝e w innych jednostkach organizacyjnych,
w zakresie, w jakim realizujà one produkcj´ lub
us∏ugi, stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà ze
wzgl´du na obronnoÊç paƒstwa i na potrzeby
Si∏ Zbrojnych,
c) u przedsi´biorców zajmujàcych si´ obrotem
wyrobami, technologiami i licencjami obj´tymi
tajemnicà paƒstwowà ze wzgl´du na obronnoÊç
paƒstwa, je˝eli uczestnikami tego obrotu sà Si∏y Zbrojne lub jednostki organizacyjne podleg∏e
Ministrowi Obrony Narodowej,
d) w wojskowych organach ochrony prawa i wojskowych organach porzàdkowych;
2) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego7) — w razie ubiegania si´ osoby o stanowisko, zatrudnienie lub zlecenie prac w innych przypadkach ni˝
wymienione w pkt 1.
Art. 29a.45) S∏u˝ba ochrony paƒstwa przeprowadza
post´powanie sprawdzajàce, o którym mowa w art. 36
ust. 1, wobec osób, które na mocy umów mi´dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolità Polskà majà
obowiàzek uzyskania poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa
upowa˝niajàcych do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne”, „tajne” lub
„ÊciÊle tajne”, z wy∏àczeniem osób sprawujàcych
urz´dy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu i Prezesa Rady Ministrów.
Art. 30.46) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu, Wojskowe S∏u˝by Informacyj———————
43)
44)
45)
46)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123,
poz. 1353), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
i art. 200 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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ne oraz Policja, ˚andarmeria Wojskowa, Stra˝ Graniczna i S∏u˝ba Wi´zienna przeprowadzajà samodzielne post´powania sprawdzajàce wobec osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by lub pracy w tych organach, stosujàc odpowiednio przepisy ustawy. Przepis
stosuje si´ tak˝e w stosunku do osób pe∏niàcych s∏u˝b´ lub zatrudnionych w tych organach i s∏u˝bach.
Art. 31. 1. Przeprowadzenie post´powania sprawdzajàcego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma
dotyczyç, zwanej dalej „osobà sprawdzanà”.
2. Podanie osoby, o której mowa w art. 29, ubiegajàcej si´ o zatrudnienie lub przyj´cie do s∏u˝by na stanowisku obj´tym z mocy przepisów ustawy wymogiem przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego, w przypadku braku zgody osoby sprawdzanej na
przeprowadzenie tego post´powania, pozostawia si´
bez rozpatrzenia.
3.47) Nie przeprowadza si´ post´powania sprawdzajàcego, je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawi odpowiednie poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa.
Kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wyda∏ poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa, o zatrudnieniu osoby przedstawiajàcej to
poÊwiadczenie.
Art. 32. Ustawa zezwala w zakresie niezb´dnym
dla ustalenia, czy osoba sprawdzana daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy, na zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach trzecich, okreÊlonych w ankiecie
bezpieczeƒstwa osobowego, o której mowa w art. 37
ust. 2 pkt 1 48), bez wiedzy i zgody tych osób.
Art. 33. 1.49) PoÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do dost´pu do informacji niejawnych
oznaczonych wy˝szà klauzulà tajnoÊci uprawnia do
dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych ni˝szà
klauzulà tajnoÊci wy∏àcznie w zakresie okreÊlonym
w art. 3.
2.50) PoÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulà „ÊciÊle tajne” uprawnia do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà:
1) „tajne” — przez okres 7 lat od daty wystawienia;
2) „poufne” albo „zastrze˝one” — przez okres 10 lat
od daty wystawienia.
3.50) PoÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulà „tajne” uprawnia do dost´pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne” albo „zastrze˝one” przez okres 10 lat od daty wystawienia.
———————
47)
48)
49)
50)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W art. 37 w ust. 2 nie ma pkt 1.
Oznaczenie ust. 1 ustalone przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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Art. 34. S∏u˝by ochrony paƒstwa oraz pe∏nomocnik ochrony, kierujàc si´ zasadami bezstronnoÊci
i obiektywizmu, sà obowiàzani do wykazania najwy˝szej starannoÊci w toku prowadzonego post´powania
sprawdzajàcego co do jego zgodnoÊci z przepisami
ustawy.
Art. 35. 1. Post´powanie sprawdzajàce ma na celu
ustalenie, czy osoba sprawdzana daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy.
2. W toku post´powania sprawdzajàcego ustala
si´, czy istniejà wàtpliwoÊci dotyczàce:
1) uczestnictwa, wspó∏pracy lub popierania przez
osob´ sprawdzanà dzia∏alnoÊci szpiegowskiej, terrorystycznej, sabota˝owej albo innej wymierzonej
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ukrywania lub Êwiadomego niezgodnego z prawdà podawania przez osob´ sprawdzanà w post´powaniu sprawdzajàcym informacji majàcych znaczenie dla ochrony informacji niejawnych, a tak˝e
wyst´powania zwiàzanych z tà osobà okolicznoÊci
powodujàcych ryzyko jej podatnoÊci na szanta˝
lub wywieranie presji;
3) przestrzegania porzàdku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim, czy osoba
sprawdzana uczestniczy∏a lub uczestniczy, wspó∏pracowa∏a lub wspó∏pracuje z partiami politycznymi albo innymi organizacjami, o których mowa
w art. 13 Konstytucji;
4) zagro˝enia osoby sprawdzanej ze strony obcych
s∏u˝b specjalnych w postaci prób werbunku lub
nawiàzania z nià kontaktu, a zw∏aszcza obawy
o wywieranie w tym celu presji;
5)51) w∏aÊciwego post´powania z informacjami niejawnymi.
3. W toku post´powania sprawdzajàcego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, ponadto ustala si´,
czy istniejà wàtpliwoÊci:
1) zwiàzane z wyraênà ró˝nicà mi´dzy poziomem ˝ycia osoby sprawdzanej a uzyskiwanymi przez nià
dochodami;
2) zwiàzane z ewentualnymi informacjami o chorobie
psychicznej lub innych zak∏óceniach czynnoÊci
psychicznych ograniczajàcych sprawnoÊç umys∏owà i mogàcych negatywnie wp∏ynàç na zdolnoÊç
osoby sprawdzanej do zajmowania stanowiska albo wykonywania prac zwiàzanych z dost´pem do
informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà;
3) zwiàzane z uzale˝nieniem od alkoholu lub narkotyków.
4. W celu dokonania ustaleƒ, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, s∏u˝ba ochrony paƒstwa mo˝e zobowiàzaç osob´ sprawdzanà do poddania si´ specjali———————
51)

Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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stycznym badaniom oraz udost´pnienia wyników tych
badaƒ.
5.52) W razie niedajàcych si´ usunàç wàtpliwoÊci,
o których mowa w ust. 2 lub 3, interes ochrony informacji niejawnych ma pierwszeƒstwo przed innymi
prawnie chronionymi interesami.
Art. 36. 1. W zale˝noÊci od stanowiska lub zleconej
pracy, o które ubiega si´ dana osoba, przeprowadza
si´ post´powanie sprawdzajàce:
1) zwyk∏e — przy stanowiskach i pracach zwiàzanych
z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà;
2) poszerzone — przy stanowiskach i pracach zwiàzanych z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „tajne”;
3) specjalne — przy stanowiskach i pracach zwiàzanych z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.
2. Post´powanie sprawdzajàce koƒczy si´ wydaniem poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub odmowà wydania takiego poÊwiadczenia.
2a.53) PoÊwiadczenie bezpieczeƒstwa wydaje si´
na okres:
1) 10 lat w przypadku dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „zastrze˝one” lub „poufne”;
2) 7 lat w przypadku dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „tajne”;
3) 5 lat w przypadku dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.
2b.53) S∏u˝ba ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnik
ochrony umarzajà post´powanie sprawdzajàce
w przypadku:
1) Êmierci osoby sprawdzanej;
2) rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania si´ albo
zajmowania stanowiska lub wykonywania pracy,
∏àczàcych si´ z dost´pem do informacji niejawnych;
3) odstàpienia przez kierownika jednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia osoby sprawdzanej
na stanowisku lub zlecenia jej prac zwiàzanych
z dost´pem do informacji niejawnych.
2c.53) S∏u˝ba ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnik
ochrony mogà zawiesiç post´powanie sprawdzajàce
w przypadku:
1) d∏ugotrwa∏ej choroby osoby sprawdzanej, uniemo˝liwiajàcej skuteczne przeprowadzenie post´powania sprawdzajàcego;
———————
52)
53)

Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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2) wyjazdu za granic´ osoby sprawdzanej na okres
przekraczajàcy 30 dni;
3) wszcz´cia przeciwko osobie sprawdzanej post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe, umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicznego.
2d.53) W przypadku umorzenia post´powania
sprawdzajàcego s∏u˝ba ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnik ochrony zawiadamiajà wnioskodawc´ oraz,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2b pkt 2 i 3,
osob´ sprawdzanà. W przypadku zawieszenia post´powania s∏u˝ba ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnik
ochrony zawiadamiajà wnioskodawc´ i osob´ sprawdzanà.
2e.53) Zawieszone post´powanie podejmuje si´ po
uzyskaniu informacji o zakoƒczeniu choroby, powrocie z zagranicy lub prawomocnym zakoƒczeniu post´powania karnego. O podj´ciu post´powania s∏u˝ba
ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnik ochrony zawiadamiajà wnioskodawc´ i osob´ sprawdzanà.
3.54) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:
1) poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa;
2) decyzji o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa;
3) decyzji o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
4. PoÊwiadczenie bezpieczeƒstwa, decyzja o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa oraz
decyzja o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa
powinny zawieraç odpowiednio:55)

8) termin wa˝noÊci;
9) imiennà piecz´ç i czytelny podpis upowa˝nionego
funkcjonariusza albo ˝o∏nierza s∏u˝by ochrony
paƒstwa lub pe∏nomocnika ochrony.
4a.57) Decyzja o odmowie wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa i decyzja o jego cofni´ciu powinny zawieraç tak˝e uzasadnienie faktyczne i prawne. Mo˝na
odstàpiç od uzasadnienia faktycznego lub je ograniczyç w zakresie, w jakim udost´pnienie informacji
osobie sprawdzanej mog∏oby spowodowaç istotne zagro˝enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczàcych porzàdku publicznego,
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa, stosunków mi´dzynarodowych lub gospodarczych paƒstwa.
5. (uchylony).58)
Art. 37.59) 1. Zwyk∏e post´powania sprawdzajàce
przeprowadza, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz art. 76
ust. 3, pe∏nomocnik ochrony na pisemne polecenie
kierownika jednostki organizacyjnej.
2. S∏u˝ba ochrony paƒstwa przeprowadza zwyk∏e
post´powania sprawdzajàce wobec kandydatów na
pe∏nomocników ochrony i pe∏nomocników ochrony
w jednostkach organizacyjnych na pisemny wniosek
osoby upowa˝nionej do obsady stanowiska, zgodnie
z w∏aÊciwoÊcià okreÊlonà w art. 29.
3. S∏u˝ba ochrony paƒstwa przeprowadza zwyk∏e
post´powania sprawdzajàce wobec osób innych ni˝
wymienione w ust. 2, gdy obowiàzek taki wynika
z umowy mi´dzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolità Polskà.
4. Zwyk∏e post´powanie sprawdzajàce obejmuje:

1) podstaw´ prawnà;
2) wskazanie wnioskodawcy post´powania sprawdzajàcego;
3) okreÊlenie s∏u˝by ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnika ochrony, który przeprowadzi∏ post´powanie
sprawdzajàce;
4) dat´ i miejsce wystawienia;
5) imi´, nazwisko i dat´ urodzenia osoby sprawdzanej;
6) rodzaj przeprowadzonego post´powania sprawdzajàcego ze wskazaniem klauzuli informacji niejawnych, do których osoba sprawdzana mo˝e
mieç dost´p;
7)56) stwierdzenie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub odmowy jego wydania bàdê cofni´cia;
———————
54)
55)
56)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18
lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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1) sprawdzenie, w niezb´dnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, a w szczególnoÊci
w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Centralnym
Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej, danych zawartych
w wype∏nionej i podpisanej przez osob´ sprawdzanà ankiecie bezpieczeƒstwa osobowego, zwanej dalej „ankietà”, której wzór wraz z instrukcjà
jej wype∏nienia stanowi za∏àcznik nr 2; ankiet´ po
wype∏nieniu oznacza si´ odpowiednià klauzulà tajnoÊci;
2) sprawdzenie, na pisemny wniosek pe∏nomocnika
ochrony, przez odpowiednie s∏u˝by ochrony paƒstwa, w ewidencjach i kartotekach niedost´pnych
powszechnie, zawartych w ankiecie danych dotyczàcych osoby kandydujàcej lub zajmujàcej stanowisko zwiàzane z dost´pem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulà „poufne”;
———————
57)
58)

59)

Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) rozmow´ z osobà sprawdzanà, je˝eli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji;
4) sprawdzenie akt stanu cywilnego dotyczàcych
osoby sprawdzanej.
5. W toku sprawdzeƒ, o których mowa w ust. 4
pkt 2, s∏u˝by ochrony paƒstwa majà prawo przeprowadziç rozmow´ z osobà sprawdzanà w celu usuni´cia nieÊcis∏oÊci lub sprzecznoÊci zawartych w uzyskanych informacjach.
6. S∏u˝by ochrony paƒstwa przekazujà pe∏nomocnikowi ochrony pisemnà informacj´ o wynikach czynnoÊci, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
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5) w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie stanu
i obrotów na rachunku bankowym w trybie
art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.60)) oraz zad∏u˝enia osoby
sprawdzanej, a w szczególnoÊci wobec Skarbu
Paƒstwa, je˝eli jest to konieczne w celu sprawdzenia danych zawartych w ankiecie; przepisy art. 82
§ 1 i 2 oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
i Nr 143, poz. 1199) oraz art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.61)) stosuje si´ odpowiednio.

7. Po zakoƒczeniu zwyk∏ego post´powania sprawdzajàcego z wynikiem pozytywnym pe∏nomocnik
ochrony lub s∏u˝ba ochrony paƒstwa, w przypadkach
post´powaƒ okreÊlonych w ust. 2 i 3, wydajà poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa i przekazujà je osobie sprawdzanej, zawiadamiajàc o tym osob´ upowa˝nionà do
obsady stanowiska. W przypadku negatywnego wyniku zwyk∏ego post´powania sprawdzajàcego pe∏nomocnik ochrony lub s∏u˝ba ochrony paƒstwa, w przypadkach post´powaƒ okreÊlonych w ust. 2 i 3, odmawiajà wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa i dor´czajà decyzj´ o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa osobie sprawdzanej, zawiadamiajàc
o tym osob´ upowa˝nionà do obsady stanowiska.

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzajà s∏u˝by ochrony paƒstwa i stosujà w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.62)) i wydane na jego podstawie
przepisy dotyczàce wywiadu Êrodowiskowego.

8. Pe∏nomocnik ochrony lub s∏u˝ba ochrony paƒstwa, w przypadkach post´powaƒ okreÊlonych
w ust. 2 i 3, odmawiajà wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, je˝eli osoba sprawdzana Êwiadomie poda∏a w ankiecie nieprawdziwe lub niepe∏ne dane, albo
gdy nie zostanà usuni´te wàtpliwoÊci, o których mowa w art. 35 ust. 2.

2) rozmow´ z trzema osobami wskazanymi przez
osob´ sprawdzanà w celu potwierdzenia to˝samoÊci tej osoby oraz innych informacji o osobie
sprawdzanej.

9. Pe∏nomocnik ochrony lub s∏u˝ba ochrony paƒstwa, w przypadkach post´powaƒ okreÊlonych
w ust. 2 i 3, mogà odmówiç wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa, je˝eli osoba sprawdzana zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo
umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego, tak˝e pope∏nione za granicà.
Art. 38.59) 1. Poszerzone post´powanie sprawdzajàce prowadzi w∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa na
pisemny wniosek osoby upowa˝nionej do obsady stanowiska. Post´powanie to obejmuje:
1) czynnoÊci, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 1 i 3;
2) sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedost´pnych powszechnie danych zawartych w ankiecie;
3) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania
osoby sprawdzanej, je˝eli jest to konieczne w celu
potwierdzenia danych zawartych w ankiecie;
4) rozmow´ z prze∏o˝onymi osoby sprawdzanej oraz
z innymi osobami, je˝eli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji o osobie sprawdzanej;

Art. 39.59) Specjalne post´powanie sprawdzajàce
prowadzi w∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa na pisemny wniosek osoby upowa˝nionej do obsady stanowiska. Post´powanie to obejmuje czynnoÊci, o których
mowa w art. 37 ust. 4 pkt 1 i w art. 38 ust. 1 pkt 2—5,
a ponadto:
1) rozmow´ z osobà sprawdzanà;

Art. 40. 1.63) Je˝eli w toku poszerzonego lub specjalnego post´powania sprawdzajàcego wystàpià
wàtpliwoÊci niepozwalajàce na ustalenie, czy osoba
sprawdzana daje r´kojmi´ zachowania tajemnicy,
s∏u˝ba ochrony paƒstwa zapewnia osobie sprawdza———————
60) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538.
61) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.
62) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461,
Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181,
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416
i Nr 178, poz. 1479.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 200 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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nej mo˝liwoÊç osobistego ustosunkowania si´, w toku
wys∏uchania, do przes∏anek faktycznych stwarzajàcych te wàtpliwoÊci. Osoba ta mo˝e stawiç si´ na wys∏uchanie ze swoim pe∏nomocnikiem. Do informacji
uzyskanych w wyniku wys∏uchania stosuje si´ przepisy art. 39 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.64)).

nie udokumentowane i powinny byç zakoƒczone
przed up∏ywem:

2. S∏u˝by ochrony paƒstwa odst´pujà od przeprowadzenia czynnoÊci, o której mowa w ust. 1, je˝eli jej
przeprowadzenie mog∏oby spowodowaç naruszenie
zasad ochrony informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà.

2) 2 miesi´cy — od daty z∏o˝enia wniosku o przeprowadzenie poszerzonego post´powania sprawdzajàcego wraz z wype∏nionà ankietà;

3.65) Do poszerzonego i specjalnego post´powania
sprawdzajàcego przepisy art. 37 ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.
4.66) S∏u˝ba ochrony paƒstwa odmawia wydania
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, je˝eli osoba sprawdzana Êwiadomie poda∏a w ankiecie nieprawdziwe lub
niepe∏ne dane albo gdy nie zostanà usuni´te wàtpliwoÊci, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3.
Art. 41. 1. Odmowa wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa nie jest wià˝àca dla osoby upowa˝nionej
do obsady stanowiska, z którym wià˝e si´ dost´p do
informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà.
2.67) W razie obsady stanowiska lub zlecenia pracy
osobie, w stosunku do której odmówiono wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa dotyczàcego informacji
niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne”, osoba
upowa˝niona do obsady stanowiska informuje o tym
niezw∏ocznie w∏aÊciwà s∏u˝b´ ochrony paƒstwa.
2a.68) Osoba upowa˝niona do obsady stanowiska
jest obowiàzana, niezw∏ocznie po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, uniemo˝liwiç dost´p do informacji niejawnych osobie, której odmowa dotyczy.
3. Post´powanie sprawdzajàce wobec osoby, która nie uzyska∏a poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, mo˝na
przeprowadziç najwczeÊniej po roku od daty odmowy
wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
Art. 42.69) 1. Wszystkie czynnoÊci przeprowadzone
w toku post´powaƒ sprawdzajàcych muszà byç rzetel———————
64)

65)
66)

67)
68)
69)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

1) 2 miesi´cy — od daty pisemnego polecenia przeprowadzenia zwyk∏ego post´powania sprawdzajàcego lub z∏o˝enia wniosku o przeprowadzenie
zwyk∏ego post´powania sprawdzajàcego wraz
z wype∏nionà ankietà;

3) 3 miesi´cy — od daty z∏o˝enia wniosku o przeprowadzenie specjalnego post´powania sprawdzajàcego wraz z wype∏nionà ankietà.
2. Akta zakoƒczonych post´powaƒ sprawdzajàcych sà przechowywane jako wyodr´bniona cz´Êç
w archiwach s∏u˝b, które przeprowadzi∏y te post´powania, i mogà byç udost´pniane wy∏àcznie na pisemne ˝àdanie:
1) sàdowi lub prokuratorowi dla celów post´powania
karnego;
2) s∏u˝bom ochrony paƒstwa dla celów post´powania sprawdzajàcego oraz potwierdzenia faktu wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa;
3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚andarmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu
rozpatrzenia odwo∏ania;
4) sàdowi administracyjnemu w zwiàzku z rozpatrywaniem skargi.
3. Akta zakoƒczonych post´powaƒ sprawdzajàcych, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegajàcych si´ o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi ∏àczy si´ dost´p do informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ s∏u˝bowà, sà przechowywane przez pe∏nomocnika ochrony i sà udost´pniane do wglàdu wy∏àcznie na pisemne ˝àdanie:
1) osobie sprawdzanej;
2) sàdowi lub prokuratorowi dla celów post´powania
karnego;
3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚andarmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu
rozpatrzenia odwo∏ania;
4) sàdowi administracyjnemu w zwiàzku z rozpatrywaniem skargi;
5) osobie upowa˝nionej do obsady stanowiska, pe∏nomocnikom ochrony lub w∏aÊciwym s∏u˝bom
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ochrony paƒstwa dla celów post´powania sprawdzajàcego lub kontroli, o której mowa w art. 14
ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku rozwiàzania, zniesienia, likwidacji,
przekszta∏cenia lub reorganizacji jednostki organizacyjnej akta, o których mowa w ust. 3, przejmuje jej nast´pca prawny, a w jego braku — w∏aÊciwa s∏u˝ba
ochrony paƒstwa.
5. S∏u˝by ochrony paƒstwa, ka˝da w zakresie swojego dzia∏ania, prowadzà ewidencje osób, które uzyska∏y poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa, a tak˝e osób,
które zajmujà stanowiska lub wykonujà prace, z którymi ∏àczy si´ dost´p do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne” lub stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà, oraz ewidencje osób, którym odmówiono
wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, a tak˝e wobec których podj´to decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
6. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 5, mogà obejmowaç wy∏àcznie:
1) w odniesieniu do osoby — jej imi´ i nazwisko, numer PESEL, imi´ ojca, dat´ i miejsce urodzenia,
adres miejsca zamieszkania lub pobytu, nazw´
i adres jednostki organizacyjnej, w której osoba
jest zatrudniona, nazw´ komórki organizacyjnej
i stanowiska oraz sygnatur´ akt post´powania
sprawdzajàcego;
2) w odniesieniu do stanowiska lub pracy zleconej —
dat´ obj´cia stanowiska lub rozpocz´cia pracy,
okreÊlenie, z dost´pem do jakich informacji niejawnych ∏àczy si´ to stanowisko, dat´ wydania
i numer poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
7. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 5, sà
udost´pniane wy∏àcznie na pisemne ˝àdanie:
1) sàdowi lub prokuratorowi dla celów post´powania
karnego;
2) s∏u˝bom ochrony paƒstwa dla celów post´powania sprawdzajàcego oraz potwierdzenia faktu wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa;
3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚andarmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu
rozpatrzenia odwo∏ania;
4) sàdowi administracyjnemu w zwiàzku z rozpatrywaniem skargi.
Dane udost´pnia szef w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony paƒstwa bàdê upowa˝niony przez niego funkcjonariusz
lub ˝o∏nierz.
8. Udost´pnianie akt umorzonych post´powaƒ
sprawdzajàcych oraz danych zebranych w ich toku od-
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bywa si´ odpowiednio na zasadach okreÊlonych
w ust. 2, 3 i 7.
Art. 43. (uchylony).70)
Art. 44.71) 1. Na pisemny wniosek osoby upowa˝nionej do obsady stanowiska, z∏o˝ony co najmniej na
6 miesi´cy przed up∏ywem terminu wa˝noÊci poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, s∏u˝ba ochrony paƒstwa, organy i s∏u˝by wymienione w art. 30 oraz pe∏nomocnicy ochrony, w przypadkach post´powaƒ
sprawdzajàcych wymienionych w art. 37 ust. 1, przeprowadzajà kolejne post´powanie sprawdzajàce.
2. Kolejne post´powanie sprawdzajàce powinno
byç zakoƒczone przed up∏ywem terminu wa˝noÊci poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa. W przypadku kolejnego
post´powania sprawdzajàcego terminy, o których mowa w art. 42 ust. 1, nie majà zastosowania.
Art. 45.71) 1. W przypadku gdy w odniesieniu do
osoby, której wydano poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa,
zostanà ujawnione nowe fakty wskazujàce, ˝e nie daje
ona r´kojmi zachowania tajemnicy, s∏u˝by ochrony
paƒstwa lub pe∏nomocnik ochrony przeprowadzajà
kontrolne post´powanie sprawdzajàce z pomini´ciem
terminów, o których mowa w art. 36 ust. 2a, i obowiàzku wype∏nienia nowej ankiety przez osob´ sprawdzanà.
2. O wszcz´ciu kontrolnego post´powania sprawdzajàcego, o którym mowa w ust. 1, s∏u˝by ochrony
paƒstwa lub pe∏nomocnik ochrony zawiadamiajà kierownika jednostki organizacyjnej lub osob´ odpowiedzialnà za obsad´ stanowiska wraz z wnioskiem
o ograniczenie lub wy∏àczenie dost´pu do informacji
niejawnych osobie sprawdzanej.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba
odpowiedzialna za obsad´ stanowiska informujà osob´ sprawdzanà o wszcz´ciu kontrolnego post´powania sprawdzajàcego oraz ograniczajà lub wy∏àczajà jej
dost´p do informacji niejawnych.
Art. 46.71) Do kolejnego lub kontrolnego post´powania sprawdzajàcego stosuje si´ przepisy ustawy
odnoszàce si´ do w∏aÊciwego post´powania sprawdzajàcego, z uwzgl´dnieniem art. 47.
Art. 47.71) 1. Kontrolne post´powanie sprawdzajàce prowadzone przez s∏u˝b´ ochrony paƒstwa lub pe∏nomocnika ochrony, wszcz´te na podstawie art. 45
ust. 1, koƒczy si´:
1) wydaniem decyzji o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa albo
2) poinformowaniem osób, o których mowa w art. 45
ust. 2, i osoby sprawdzanej, o braku zastrze˝eƒ
w stosunku do osoby, którà obj´to kontrolnym po———————
70)
71)

Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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st´powaniem sprawdzajàcym, z jednoczesnym
potwierdzeniem jej dalszej zdolnoÊci do zachowania tajemnicy w zakresie okreÊlonym w posiadanym przez nià poÊwiadczeniu bezpieczeƒstwa.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 41.
3. Do kontrolnego post´powania sprawdzajàcego
przepisy art. 36 ust. 2b—2e stosuje si´ odpowiednio.
Art. 48.72) 1. Pe∏nomocnik ochrony prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub s∏u˝by na stanowiskach, z którymi
wià˝e si´ dost´p do informacji niejawnych.
2.73) Pe∏nomocnik ochrony jest obowiàzany przekazaç w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony paƒstwa dane wymagane do ewidencji osób dopuszczonych do pracy lub
s∏u˝by na stanowiskach, z którymi wià˝e si´ dost´p do
informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà oznaczonych klauzulà „poufne”, a tak˝e do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub wobec których podj´to decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
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3.76) Do post´powania odwo∏awczego przepisy
art. 36 ust. 2d oraz 2e stosuje si´ odpowiednio.
Art. 48c. 1. Prezes Rady Ministrów stwierdza,
w drodze postanowienia, niedopuszczalnoÊç odwo∏ania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwo∏ania.
Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
2.77) Postanowienie powinno zawieraç w szczególnoÊci dat´ jego wydania, oznaczenie osoby sprawdzanej, powo∏anie podstawy prawnej, rozstrzygni´cie,
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoÊci i terminie wniesienia skargi do sàdu administracyjnego.
Art. 48d. Prezes Rady Ministrów mo˝e na ˝àdanie
osoby sprawdzanej lub z urz´du zleciç s∏u˝bie ochrony paƒstwa przeprowadzenie dodatkowych czynnoÊci
w celu uzupe∏nienia dowodów i materia∏ów w post´powaniu sprawdzajàcym.
Art. 48e.78) 1. Prezes Rady Ministrów umarza post´powanie odwo∏awcze w przypadku:
1) Êmierci osoby sprawdzanej lub

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 42 ust. 5 i 6 oraz przepisy wydane na podstawie art. 42 ust. 7.

2) cofni´cia odwo∏ania przez osob´ sprawdzanà
przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 48f
ust. 1.

Rozdzia∏ 5a74)

2. Prezes Rady Ministrów nie uwzgl´dnia cofni´cia
odwo∏ania, je˝eli prowadzi∏oby to do naruszajàcego
prawo lub interes bezpieczeƒstwa paƒstwa utrzymania w mocy decyzji o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.

Post´powanie odwo∏awcze i skargowe
Art. 48a.75) 1. Od decyzji o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub decyzji o cofni´ciu
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa s∏u˝y osobie sprawdzanej odwo∏anie do Prezesa Rady Ministrów, z zastrze˝eniem art. 48i ust. 1.
2. Odwo∏anie nie wymaga uzasadnienia.
3. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia osobie sprawdzanej decyzji o odmowie
wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub decyzji
o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, za poÊrednictwem w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony paƒstwa.
Art. 48b. 1. S∏u˝ba ochrony paƒstwa jest obowiàzana przes∏aç odwo∏anie wraz z aktami post´powania
sprawdzajàcego Prezesowi Rady Ministrów w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzyma∏a odwo∏anie.
2. Rozpatrzenie odwo∏ania powinno nastàpiç nie
póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia otrzymania odwo∏ania.
———————
72)
73)
74)
75)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia 1 lutego 2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 48f.78) 1. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzj´, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzj´ o odmowie wydania
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa albo
2) uchyla decyzj´ o odmowie wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa i nakazuje s∏u˝bie ochrony
paƒstwa wydanie poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa,
albo
3) uchyla decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.
2. Mo˝na odstàpiç od uzasadnienia faktycznego
decyzji lub je ograniczyç w zakresie, w jakim udost´pnienie informacji osobie sprawdzanej mog∏oby
spowodowaç istotne zagro˝enie dla podstawowych
———————
76)
77)

78)

Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 62 pkt 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczàcych porzàdku publicznego, obronnoÊci, bezpieczeƒstwa,
stosunków mi´dzynarodowych lub gospodarczych
paƒstwa.
Art. 48g. Po wydaniu decyzji lub postanowienia
Prezes Rady Ministrów niezw∏ocznie zwraca w∏aÊciwej
s∏u˝bie ochrony paƒstwa akta, o których mowa
w art. 48b ust. 1.
Art. 48h.79) Decyzje i postanowienia dor´cza si´ na
piÊmie osobie sprawdzanej i w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony paƒstwa, zawiadamiajàc o rozstrzygni´ciu zawartym w decyzji lub postanowieniu osob´ upowa˝nionà
do obsady stanowiska.
Art. 48i. 1.80) Od wydanej przez pe∏nomocnika
ochrony decyzji o odmowie wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa lub decyzji o cofni´ciu poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa — osobie sprawdzanej s∏u˝y odwo∏anie odpowiednio do Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego albo Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych.
2. Do post´powania odwo∏awczego przed Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego17) lub Szefem
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy dotyczàce post´powania odwo∏awczego przed Prezesem Rady Ministrów, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Odwo∏anie do Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego17) lub Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych sk∏ada si´ za poÊrednictwem pe∏nomocnika ochrony, który odmówi∏ wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa.
Art. 48j.81) Osobie sprawdzanej przys∏uguje skarga
do sàdu administracyjnego na decyzj´ utrzymujàcà
w mocy decyzj´ o odmowie wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa lub decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa oraz na postanowienie, o którym mowa w art. 48c ust. 1, w terminie okreÊlonym w art. 53
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 94, poz. 788 i Nr 169, poz. 1417).
Art. 48k. 1.82) Sàd administracyjny rozpoznaje skarg´ na posiedzeniu niejawnym.
2.83) Przepisów art. 55 § 2 i art. 106 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi nie stosuje si´.
———————
79)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
82) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 62 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 77.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 77.
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3. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia si´ tylko w przypadku uwzgl´dnienia skargi.
Odpis wyroku z uzasadnieniem dor´cza si´ tylko w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony paƒstwa. Skar˝àcemu oraz
osobie upowa˝nionej do obsady stanowiska dor´cza
si´ odpis wyroku.
Art. 48l.84) Po wydaniu wyroku sàd administracyjny niezw∏ocznie zwraca w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony
paƒstwa akta post´powania sprawdzajàcego.
Art. 48∏.85) Do skargi kasacyjnej stosuje si´ odpowiednio art. 48k ust. 1 i 3 oraz art. 48l ustawy.
Art. 48m. W zakresie post´powania odwo∏awczego i skargowego, dotyczàcego post´powania sprawdzajàcego przeprowadzonego w trybie art. 30, przepisy niniejszego rozdzia∏u dotyczàce:
1)86) s∏u˝by ochrony paƒstwa stosuje si´ do Policji,
˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicznej, Agencji Wywiadu lub S∏u˝by Wi´ziennej;
2)86) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
lub Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych stosuje si´ do Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta
G∏ównego Policji, Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej, Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub Dyrektora Generalnego S∏u˝by
Wi´ziennej.
Rozdzia∏ 6
Udost´pnianie informacji niejawnych
Art. 49.87) 1. Szef Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo minister w∏aÊciwy dla okreÊlonego dzia∏u administracji rzàdowej, Prezes Narodowego Banku
Polskiego lub kierownik urz´du centralnego, a w przypadku ich braku w∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa,
mo˝e wyraziç pisemnà zgod´ na udost´pnienie informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà
osobie lub jednostce organizacyjnej, wobec której
wszcz´to post´powanie sprawdzajàce. Odpis zgody
przekazuje si´ w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony paƒstwa.
2. Zgod´ na udost´pnienie informacji niejawnych
stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà osobie, wobec której wszcz´to zwyk∏e post´powanie sprawdzajàce, mo˝e wyraziç — w formie pisemnej — kierownik jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona
lub wykonuje prace zlecone.
3. W wyjàtkowych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach, z zastrze˝eniem art. 4 ust. 1, podmioty,
———————
84)
85)
86)
87)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 62 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 77.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 62 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 77.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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o których mowa w ust. 1 i 2, mogà wyraziç pisemnà
zgod´ na jednorazowe udost´pnienie okreÊlonych informacji niejawnych osobie nieposiadajàcej odpowiedniego poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego.
4. Wyra˝enie zgody na udost´pnienie informacji
niejawnych okreÊla zakres podmiotowy i przedmiotowy udost´pnienia oraz nie oznacza zmiany lub zniesienia ich klauzuli tajnoÊci.
Rozdzia∏ 7
Kancelarie tajne. Kontrola obiegu dokumentów
1.88)

Jednostka organizacyjna, w której sà
Art. 50.
wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane dokumenty zawierajàce informacje niejawne oznaczone klauzulà „poufne” lub stanowiàce
tajemnic´ paƒstwowà, ma obowiàzek zorganizowania
kancelarii, zwanej dalej „kancelarià tajnà”. W przypadku uzasadnionym wzgl´dami organizacyjnymi kierownik jednostki organizacyjnej mo˝e utworzyç wi´cej ni˝
jednà kancelari´ tajnà.
2. Kancelaria tajna stanowi wyodr´bnionà komórk´ organizacyjnà podleg∏à bezpoÊrednio pe∏nomocnikowi ochrony, odpowiedzialnà za w∏aÊciwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie takich
dokumentów uprawnionym osobom. Kancelaria tajna
powinna byç zorganizowana w wyodr´bnionym pomieszczeniu, zabezpieczonym zgodnie z przepisami
o Êrodkach ochrony fizycznej informacji niejawnych
i byç obs∏ugiwana przez pracowników pionu ochrony.
Art. 51.89) W kancelarii tajnej dokumenty o ró˝nych
klauzulach powinny byç fizycznie od siebie oddzielone
i obs∏ugiwane przez osob´ posiadajàcà poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa odpowiednie do najwy˝szej klauzuli wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych
lub przechowywanych w kancelarii dokumentów.
Art. 52. 1. Organizacja pracy kancelarii tajnej musi
zapewniaç mo˝liwoÊç ustalenia w ka˝dych okolicznoÊciach, gdzie znajduje si´ dokument klasyfikowany
pozostajàcy w dyspozycji jednostki organizacyjnej.
2. Dokumenty oznaczone klauzulami: „ÊciÊle tajne” i „tajne” mogà byç wydawane poza kancelari´ tajnà jedynie w przypadku, gdy odbiorca zapewnia warunki ochrony takich dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem. W razie wàtpliwoÊci co do zapewnienia warunków ochrony, dokument mo˝e byç udost´pniony wy∏àcznie w kancelarii tajnej.
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4. Fakt zapoznania si´ przez osob´ uprawnionà
z dokumentem zawierajàcym informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà podlega odnotowaniu
w karcie zapoznania si´ z tym dokumentem.
Art. 52a.90) 1. W jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, dopuszcza si´ organizowanie innych ni˝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie,
przechowywanie, obieg i udost´pnianie materia∏ów
niejawnych.
2. Do komórek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, przepisy art. 51 i 52 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 53.91) 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç:
1) struktur´ organizacyjnà kancelarii, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci tworzenia jej oddzia∏ów;
2) podstawowe zadania kierownika kancelarii;
3) zakres i warunki stosowania Êrodków ochrony fizycznej, z uwzgl´dnieniem klauzul tajnoÊci przechowywanych przez kancelari´ dokumentów;
4) tryb obiegu informacji niejawnych;
5) wzór karty zapoznania z dokumentem.
2. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw: wewn´trznych,
administracji publicznej, zagranicznych, finansów publicznych, bud˝etu i instytucji finansowych, Minister
SprawiedliwoÊci, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli, Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu,
Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef Biura Ochrony Rzàdu, a tak˝e Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu okreÊlà,
w drodze zarzàdzenia, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, szczególny sposób organizacji kancelarii tajnych, stosowania Êrodków ochrony fizycznej oraz
obiegu informacji niejawnych.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, szczególny sposób organizacji kancelarii
tajnych oraz komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 52a ust. 1, stosowania Êrodków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

3. Kancelaria tajna odmawia udost´pnienia lub
wydania dokumentu, o którym mowa w art. 50 ust. 1,
osobie nieposiadajàcej stosownego poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i sposób przyjmowania, przewo˝enia,
wydawania i ochrony materia∏ów w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratà,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

———————

———————

88)
89)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

90)
91)

Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Rozdzia∏ 8

Rozdzia∏ 9

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Ârodki ochrony fizycznej informacji niejawnych

Art. 54. 1. Dopuszczenie do pracy lub s∏u˝by, z którymi ∏àczy si´ dost´p do informacji niejawnych, poprzedza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone w celu zapoznania si´ z:

Art. 56. 1. Jednostki organizacyjne, w których materia∏y zawierajàce informacje niejawne sà wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane,
majà obowiàzek stosowania Êrodków ochrony fizycznej w celu uniemo˝liwienia osobom nieupowa˝nionym dost´pu do takich informacji, a w szczególnoÊci
przed:

1) zagro˝eniami ze strony obcych s∏u˝b specjalnych
dzia∏ajàcych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
i paƒstwom sojuszniczym, a tak˝e z zagro˝eniami
ze strony organizacji terrorystycznych;

1) dzia∏aniem obcych s∏u˝b specjalnych;

2) przepisami dotyczàcymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialnoÊci za ich ujawnienie;

2) zamachem terrorystycznym lub sabota˝em;

3) zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezb´dnym do wykonywania pracy lub pe∏nienia s∏u˝by;

3) kradzie˝à lub zniszczeniem materia∏u;

4) sposobami ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà oraz post´powania
w sytuacjach zagro˝enia dla takich informacji lub
w przypadku ich ujawnienia;
5) odpowiedzialnoÊcià karnà, dyscyplinarnà i s∏u˝bowà za naruszenie przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzajà:
1)92) funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b ochrony paƒstwa — w stosunku do osób, o których mowa
w art. 27 ust. 3—8, a tak˝e w stosunku do pe∏nomocników ochrony i ich zast´pców;
2) pe∏nomocnicy ochrony — w stosunku do osób zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach
organizacyjnych.
3. Koszty szkolenia pokrywa jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest zatrudniona lub
pe∏ni s∏u˝b´.
3a.93) Szkolenie uzupe∏niajàce pe∏nomocników
ochrony i ich zast´pców przeprowadza si´ nie rzadziej
ni˝ co 5 lat.
4. Wzajemne prawa i obowiàzki organizatora
i uczestnika szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
okreÊla umowa zawarta mi´dzy tymi stronami.
Art. 55.94) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, z uwzgl´dnieniem odr´bnoÊci wynikajàcych
z wydawania zaÊwiadczeƒ przez s∏u˝by ochrony paƒstwa i pe∏nomocników ochrony.
———————
92)
93)
94)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

4) próbà wejÊcia osób nieuprawnionych;
5) nieuprawnionym dost´pem pracowników do materia∏ów oznaczonych wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
2. Zakres stosowania Êrodków ochrony fizycznej
musi odpowiadaç klauzuli tajnoÊci i iloÊci informacji
niejawnych, liczbie oraz poziomowi dost´pu do takich
informacji zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ osób
oraz uwzgl´dniaç wskazania s∏u˝b ochrony paƒstwa
dotyczàce w szczególnoÊci ochrony przed zagro˝eniami ze strony obcych s∏u˝b specjalnych, tak˝e w stosunku do paƒstwa sojuszniczego.
Art. 57. W celu uniemo˝liwienia osobom nieuprawnionym dost´pu do informacji niejawnych, nale˝y w szczególnoÊci:
1) wydzieliç cz´Êci obiektów, które poddane sà szczególnej kontroli wejÊç i wyjÊç oraz kontroli przebywania, zwane dalej „strefami bezpieczeƒstwa”;
2) wydzieliç wokó∏ stref bezpieczeƒstwa strefy administracyjne s∏u˝àce do kontroli osób lub pojazdów;
3) wprowadziç system przepustek lub inny system
okreÊlajàcy uprawnienia do wejÊcia, przebywania
i wyjÊcia ze strefy bezpieczeƒstwa, a tak˝e przechowywania kluczy do pomieszczeƒ chronionych,
szaf pancernych i innych pojemników s∏u˝àcych
do przechowywania informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà;
4) zapewniç kontrol´ stref bezpieczeƒstwa i stref administracyjnych przez przeszkolonych zgodnie
z ustawà pracowników pionu ochrony;
5) stosowaç wyposa˝enie i urzàdzenia s∏u˝àce ochronie informacji niejawnych, którym na podstawie
odr´bnych przepisów przyznano certyfikaty lub
Êwiadectwa kwalifikacyjne.
Art. 58. 1. W uzasadnionych przypadkach dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, w szczególnoÊci rozmów
i spotkaƒ, których przedmiotem sà takie informacje,
wydziela si´ specjalne strefy bezpieczeƒstwa, które sà
poddawane sta∏ej kontroli w zakresie stosowania
Êrodków ochrony fizycznej informacji niejawnych.
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2. Urzàdzanie i wyposa˝anie pomieszczeƒ obj´tych specjalnà strefà bezpieczeƒstwa uwzgl´dnia zastosowanie Êrodków zabezpieczajàcych te pomieszczenia przed pods∏uchem i podglàdem.
3. Do specjalnej strefy bezpieczeƒstwa zakazuje si´
wnoszenia oraz wynoszenia przedmiotów i urzàdzeƒ
bez uprzedniego ich sprawdzenia przez upowa˝nionych pracowników pionu ochrony.
Art. 59. Pe∏nomocnicy ochrony sà obowiàzani do
bie˝àcego nadzoru nad stosowaniem Êrodków ochrony fizycznej.
Rozdzia∏ 1095)
Bezpieczeƒstwo systemów
i sieci teleinformatycznych
Art. 60. 1. Systemy i sieci teleinformatyczne,
w których majà byç wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
podlegajà akredytacji bezpieczeƒstwa teleinformatycznego przez s∏u˝by ochrony paƒstwa.
2. Akredytacja, o której mowa w ust. 1, nast´puje
na podstawie dokumentów szczególnych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.
3. Urzàdzenia i narz´dzia kryptograficzne, s∏u˝àce
do ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà lub tajemnic´ s∏u˝bowà oznaczonych klauzulà „poufne”, podlegajà badaniom i certyfikacji prowadzonym przez s∏u˝by ochrony paƒstwa.
4. W wyniku badaƒ i certyfikacji, o których mowa
w ust. 3, s∏u˝by ochrony paƒstwa wydajà wzajemnie
uznawane certyfikaty ochrony kryptograficznej.
5. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie
lub przekazywanie informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, odpowiednio do ich klauzuli tajnoÊci, jest dopuszczalne po uzyskaniu certyfikatu akredytacji bezpieczeƒstwa teleinformatycznego
dla systemu lub sieci teleinformatycznej, wydanego
przez w∏aÊciwà s∏u˝b´ ochrony paƒstwa.
6. Certyfikat, o którym mowa w ust. 5, wydaje si´
na podstawie:
1) przeprowadzonych zgodnie z ustawà post´powaƒ
sprawdzajàcych wobec osób majàcych dost´p do
systemu lub sieci teleinformatycznej;
2) zatwierdzonych przez w∏aÊciwà s∏u˝b´ ochrony
paƒstwa dokumentów szczególnych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa i procedur bezpiecznej eksploatacji;
3) audytu bezpieczeƒstwa systemu lub sieci teleinformatycznej, polegajàcego na weryfikacji poprawnoÊci realizacji wymagaƒ i procedur, okreÊlo———————
95)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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nych w dokumentach szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa i procedur bezpiecznej eksploatacji.
7. Szef w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony paƒstwa po zapoznaniu si´ z wynikiem analizy ryzyka dla bezpieczeƒstwa informacji niejawnych mo˝e, bez spe∏nienia
niektórych wymagaƒ w zakresie ochrony fizycznej,
elektromagnetycznej lub kryptograficznej, dokonaç,
na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy jednak ni˝ na 2 lata,
akredytacji bezpieczeƒstwa teleinformatycznego systemu lub sieci teleinformatycznej, którym przyznano
okreÊlonà klauzul´ tajnoÊci, w przypadku gdy brak
mo˝liwoÊci ich eksploatacji powodowa∏by zagro˝enie
dla porzàdku publicznego, obronnoÊci, bezpieczeƒstwa albo interesów mi´dzynarodowych paƒstwa.
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych organów
uprawnionych do prowadzenia na mocy odr´bnych
przepisów czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych mogà podjàç decyzj´ o eksploatacji Êrodków technicznych umo˝liwiajàcych uzyskiwanie, przetwarzanie,
przechowywanie i przekazywanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów, bez koniecznoÊci
spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 i 3 oraz 5 i 6,
w przypadkach gdy ich spe∏nienie uniemo˝liwia∏oby
lub w znacznym stopniu utrudnia∏oby realizacj´ czynnoÊci operacyjnych.
Art. 61. 1. Dokumenty szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa systemu lub sieci teleinformatycznej powinny byç kompletnym i wyczerpujàcym opisem ich
budowy, zasad dzia∏ania i eksploatacji. Dokumenty te
opracowuje si´ w fazie projektowania, bie˝àco uzupe∏nia w fazie wdra˝ania i modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.
2. Procedury bezpiecznej eksploatacji opracowuje
si´ i uzupe∏nia w fazie wdra˝ania oraz modyfikuje
w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz procedury, o których mowa w ust. 2, opracowuje oraz
przekazuje s∏u˝bie ochrony paƒstwa kierownik jednostki organizacyjnej, który jest tak˝e odpowiedzialny
za eksploatacj´ i bezpieczeƒstwo systemu lub sieci
teleinformatycznej.
4. Dokumenty szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których majà byç
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà, sà w ka˝dym przypadku indywidualnie
zatwierdzane przez w∏aÊciwà s∏u˝b´ ochrony paƒstwa
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. Dokumenty szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których majà byç
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiàce tajemnic´
s∏u˝bowà, sà przedstawiane w∏aÊciwej s∏u˝bie ochrony paƒstwa. Niewniesienie zastrze˝eƒ przez s∏u˝b´
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ochrony paƒstwa do tych wymagaƒ, w terminie 30 dni
od dnia ich przedstawienia, uprawnia do przejÊcia do
kolejnej fazy budowy systemu lub sieci teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1.
Art. 62. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, podstawowe wymagania bezpieczeƒstwa teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadaç systemy i sieci teleinformatyczne s∏u˝àce do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, oraz sposób opracowywania dokumentów szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa i procedur bezpiecznej eksploatacji tych
systemów i sieci.
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´ w szczególnoÊci podstawowe wymagania
bezpieczeƒstwa teleinformatycznego w zakresie
ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej, niezawodnoÊci transmisji, kontroli dost´pu w sieciach lub systemach teleinformatycznych s∏u˝àcych
do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub
przekazywania informacji niejawnych. W dokumentach szczególnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa okreÊla
si´ Êrodki ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej systemu lub sieci
teleinformatycznej. Procedury bezpiecznej eksploatacji obejmujà sposób i tryb post´powania w sprawach
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem informacji niejawnych
oraz okreÊlajà zakres odpowiedzialnoÊci u˝ytkowników systemu lub sieci teleinformatycznych i pracowników majàcych do nich dost´p.
Art. 63. 1. Za przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 60 ust. 3—6, pobiera si´ op∏aty.
2. Z op∏at, o których mowa w ust. 1, sà zwolnione jednostki organizacyjne b´dàce jednostkami bud˝etowymi.
3. Przedsi´biorcy obowiàzani na podstawie odr´bnych ustaw do wykonywania zadaƒ publicznych na
rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego zwolnieni sà
z op∏at za przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa
w art. 60 ust. 5 i 6, w przypadku akredytacji bezpieczeƒstwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych niezb´dnych do wykonania tych zadaƒ.

ganiami bezpieczeƒstwa oraz za kontrol´ przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
o których mowa w art. 61 ust. 2.
2. S∏u˝by ochrony paƒstwa udzielajà kierownikom
jednostek organizacyjnych pomocy niezb´dnej dla realizacji ich zadaƒ, w szczególnoÊci wydajàc zalecenia
w zakresie bezpieczeƒstwa teleinformatycznego.
3. Stanowiska lub funkcje administratora systemu
albo inspektora bezpieczeƒstwa teleinformatycznego
mogà zajmowaç lub pe∏niç osoby okreÊlone w art. 18
ust. 5, posiadajàce poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa odpowiednie do klauzuli informacji wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych lub przekazywanych
w systemach lub sieciach teleinformatycznych, po odbyciu specjalistycznych szkoleƒ z zakresu bezpieczeƒstwa teleinformatycznego prowadzonych przez s∏u˝by
ochrony paƒstwa.
Rozdzia∏ 1196)
Bezpieczeƒstwo przemys∏owe
Art. 65. Przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, zamierzajàcy ubiegaç si´, ubiegajàcy si´ o zawarcie lub wykonujàcy umow´ zwiàzanà
z dost´pem do informacji niejawnych, zwanà dalej
„umowà”, albo wykonujàcy na podstawie przepisów
prawa zadania zwiàzane z dost´pem do informacji
niejawnych, majà obowiàzek zapewnienia warunków
do ochrony informacji niejawnych.
Art. 66. 1. Dokumentem potwierdzajàcym zdolnoÊç
przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà jest Êwiadectwo bezpieczeƒstwa przemys∏owego wydane po przeprowadzeniu post´powania sprawdzajàcego, zwanego dalej
„post´powaniem bezpieczeƒstwa przemys∏owego”.
2. Post´powanie bezpieczeƒstwa przemys∏owego
przeprowadzajà:
1) Wojskowe S∏u˝by Informacyjne, je˝eli:
a) zlecajàcym umow´ lub zadanie majà byç Si∏y
Zbrojne oraz jednostki organizacyjne podleg∏e
lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem kosztów ponoszonych na przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa w art. 60 ust. 3—6.
Art. 64. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza:
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b) wykonawcami umowy lub zadania majà byç
jednostki organizacyjne wymienione w lit. a;
2) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w innych
przypadkach ni˝ wymienione w pkt 1.

1) osob´ lub zespó∏ osób, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagaƒ bezpieczeƒstwa systemów i sieci teleinformatycznych, zwane dalej „administratorem systemu”;

3. Podzia∏ kompetencji okreÊlony w ust. 2 odnosi
si´ równie˝ do:

2) pracownika lub pracowników pionu ochrony pe∏niàcych funkcje inspektorów bezpieczeƒstwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych za bie˝àcà
kontrol´ zgodnoÊci funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wyma-

———————

1) przedsi´biorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych b´dàcych podwykonawcami tych umów lub zadaƒ;
96)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 196

— 12607 —

2) post´powaƒ sprawdzajàcych, o których mowa
w art. 37 ust. 2 i 3.
4. W zale˝noÊci od stopnia zdolnoÊci do ochrony
informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà o okreÊlonej klauzuli wydaje si´ Êwiadectwo
bezpieczeƒstwa przemys∏owego odpowiednio:
1) pierwszego stopnia — potwierdzajàce pe∏nà zdolnoÊç przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji;
2) drugiego stopnia — potwierdzajàce zdolnoÊç
przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wy∏àczeniem mo˝liwoÊci ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we w∏asnych systemach i sieciach teleinformatycznych;
3) trzeciego stopnia — potwierdzajàce zdolnoÊç
przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wy∏àczeniem mo˝liwoÊci ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w u˝ytkowanych przez niego obiektach.
5. W∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa nie przeprowadza post´powania bezpieczeƒstwa przemys∏owego, je˝eli przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa przedstawià odpowiednie Êwiadectwo bezpieczeƒstwa przemys∏owego wydane
przez drugà s∏u˝b´ ochrony paƒstwa.
Art. 67. S∏u˝ba ochrony paƒstwa przeprowadza
post´powanie wobec przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, sprawdzajàce zdolnoÊç do ochrony informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ s∏u˝bowà, tylko wtedy, gdy z umów mi´dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolità Polskà
lub z prawa wewn´trznego strony zlecajàcej umow´
wynika obowiàzek uzyskania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego upowa˝niajàcego do wykonywania umów zwiàzanych z dost´pem do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne” lub jej zagranicznym odpowiednikiem.
Art. 68. 1. W∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa przeprowadza post´powanie bezpieczeƒstwa przemys∏owego na wniosek przedsi´biorcy, jednostki naukowej
lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 5.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa
okreÊlajà stopieƒ Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego, o które ubiegajà si´, z uwzgl´dnieniem
klauzuli tajnoÊci.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ ankiety osób okreÊlonych w ust. 4 lub kopie posiadanych przez te osoby poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa
wydanych przez s∏u˝by ochrony paƒstwa i kwestionariusz bezpieczeƒstwa przemys∏owego, o którym mowa w art. 69.
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4. W toku post´powania bezpieczeƒstwa przemys∏owego przeprowadza si´ post´powanie sprawdzajàce wobec:
1) osoby lub osób, które u przedsi´biorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej zajmujà
stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej,
o którym mowa w art. 18 ust. 1;
2) osób zatrudnionych w pionie ochrony;
3) administratora systemu, o ile podmiot wnioskujàcy b´dzie wytwarza∏, przechowywa∏, przetwarza∏
lub przekazywa∏ informacje niejawne stanowiàce
tajemnic´ paƒstwowà we w∏asnych systemach
i sieciach teleinformatycznych;
4) osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeƒstwa przemys∏owego, majàcych kierowaç wykonaniem umowy lub zadania albo uczestniczyç
w ich bezpoÊredniej realizacji u przedsi´biorcy,
w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej;
5) osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeƒstwa przemys∏owego, które w imieniu przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej uczestniczà w czynnoÊciach zmierzajàcych do
zawarcia umowy.
5. Do osób, o których mowa w ust. 4, z wyjàtkiem
osób zajmujàcych stanowisko pe∏nomocnika ochrony,
pracownika pionu ochrony oraz administratora systemu, nie stosuje si´ wymogu posiadania obywatelstwa
polskiego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1.
6. W toku post´powania bezpieczeƒstwa przemys∏owego sprawdzeniu podlegajà:
1) struktura kapita∏u oraz powiàzania kapita∏owe
przedsi´biorcy;
2) struktura organizacyjna przedsi´biorcy, jednostki
naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz ich
w∏adz i organów;
3) sytuacja finansowa i êród∏a pochodzenia Êrodków
finansowych pozostajàcych w dyspozycji podmiotów okreÊlonych w pkt 2;
4) osoby zarzàdzajàce lub wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajàcych albo kontrolnych przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, a tak˝e osoby dzia∏ajàce z ich upowa˝nienia
— na podstawie danych zawartych w rejestrach,
ewidencjach, kartotekach, w tym niedost´pnych
powszechnie;
5) system ochrony osób, materia∏ów i obiektów
u przedsi´biorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem elementów systemu ochrony informacji niejawnych.
7. Do sprawdzenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje si´ odpowiednio art. 14 ust. 3, z tym ˝e przez
sprawdzenie r´kojmi zachowania tajemnicy nale˝y rozumieç sprawdzenie zdolnoÊci finansowej i organizacyjnej do zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
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Art. 69. 1. Sprawdzenie, o którym mowa w art. 68
ust. 6, prowadzi si´ na podstawie danych zawartych
w wype∏nionym przez przedsi´biorc´, jednostk´ naukowà lub badawczo-rozwojowà kwestionariuszu bezpieczeƒstwa przemys∏owego.
2. Kwestionariusz bezpieczeƒstwa przemys∏owego
zawiera w szczególnoÊci:
1) dane identyfikujàce podmiot podlegajàcy sprawdzeniu, w tym jego status prawny;
2) dane o strukturze kapita∏u i powiàzaniach kapita∏owych przedsi´biorcy;
3) dane o sytuacji finansowej przedsi´biorcy;
4) dane o strukturze organizacyjnej przedsi´biorcy;
5) dane dotyczàce osób, o których mowa w art. 68
ust. 6 pkt 4;
6) dane o systemie ochrony przedsi´biorcy;
7) wykaz pracowników posiadajàcych poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa uprawniajàce do dost´pu do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà;
8) wykaz pracowników, którzy powinni byç poddani
poszerzonemu lub specjalnemu post´powaniu
sprawdzajàcemu;
9) wykaz osób, które ze strony przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej wykonujà lub b´dà wykonywaç funkcje zwiàzane
z ochronà informacji niejawnych;
10) podpis osoby upowa˝nionej do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej.
Art. 69a. Post´powanie bezpieczeƒstwa przemys∏owego powinno byç przeprowadzone bez zb´dnej
zw∏oki i zakoƒczone w terminie nie d∏u˝szym ni˝
6 miesi´cy od dnia przed∏o˝enia wszystkich dokumentów niezb´dnych do jego przeprowadzenia.
Art. 70. 1. W przypadku pozytywnego wyniku post´powania, o którym mowa w art. 68 ust. 1, s∏u˝ba
ochrony paƒstwa wydaje Êwiadectwo bezpieczeƒstwa
przemys∏owego, które zachowuje wa˝noÊç od daty
wydania przez okres:
1) 5 lat — w przypadku umów lub zadaƒ, zwiàzanych
z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”;
2) 7 lat — w przypadku umów lub zadaƒ, zwiàzanych
z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „tajne”;
3) 10 lat — w przypadku Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego, wydanego w wyniku post´powania, o którym mowa w art. 67.
2. W okresie wa˝noÊci Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego s∏u˝ba ochrony paƒstwa mo˝e przeprowadziç z urz´du sprawdzenie, w zakresie okreÊlonym w art. 68 ust. 6 i 7, w celu ustalenia, czy przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa
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nie utracili zdolnoÊci do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
Art. 71. 1. Jednostka organizacyjna zlecajàca wykonanie umowy lub zadania, zwiàzanych z dost´pem
do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà, jest odpowiedzialna za wprowadzenie do
umowy lub decyzji o zleceniu zadania instrukcji bezpieczeƒstwa przemys∏owego, okreÊlajàcej:
1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce ochrony informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, które zostanà przekazane przedsi´biorcy,
jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej
w zwiàzku z wykonywaniem umowy lub zadania,
odpowiednie do iloÊci tych informacji, klauzuli tajnoÊci oraz liczby osób majàcych do nich dost´p;
2) skutki oraz zakres odpowiedzialnoÊci wykonawcy
umowy lub zadania z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków wynikajàcych
z ustawy, a tak˝e nieprzestrzegania wymagaƒ
okreÊlonych w instrukcji bezpieczeƒstwa przemys∏owego.
2. W szczególnoÊci instrukcja bezpieczeƒstwa
przemys∏owego powinna okreÊlaç:
1) klauzule tajnoÊci poszczególnych materia∏ów lub
rodzajów materia∏ów niejawnych, które zostanà
wytworzone przez przedsi´biorc´, jednostk´ naukowà lub badawczo-rozwojowà w zwiàzku z wykonaniem umowy lub zadania;
2) sposób post´powania z materia∏ami niejawnymi,
które zostanà przekazane przedsi´biorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej lub przez
niego wytworzone w zwiàzku z wykonaniem umowy lub zadania.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej, która zleca
wykonanie umowy lub zadania, zwiàzanych z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, wyznacza osob´ odpowiedzialnà za
nadzorowanie, kontrol´ i doradztwo w zakresie wykonywania przez przedsi´biorc´, jednostk´ naukowà lub
badawczo-rozwojowà obowiàzku ochrony przekazanych im informacji niejawnych.
4. Je˝eli w zwiàzku z wykonaniem umowy lub zadania zostanà wytworzone informacje niejawne, odpowiednià klauzul´ tajnoÊci nadaje osoba, o której
mowa w art. 21 ust. 1, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji bezpieczeƒstwa przemys∏owego,
a w przypadku ich braku, po uzgodnieniu z osobà,
o której mowa w ust. 3.
5. Jednostka organizacyjna zlecajàca wykonanie
umowy lub zadania, zwiàzanych z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, ma obowiàzek:
1) niezw∏ocznego informowania w∏aÊciwej s∏u˝by
ochrony paƒstwa o:
a) nazwie i adresie przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zleca
wykonanie umowy lub zadania,
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b) przedmiocie umowy lub zadania,
c) najwy˝szej koniecznej klauzuli tajnoÊci informacji niejawnych, do których dost´p b´dzie wiàza∏
si´ z wykonaniem umowy lub zadania,
d) naruszeniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych u przedsi´biorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zlecono wykonanie umowy lub zadania,
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3) potrzebie zlecenia podwykonawcy wykonania
umowy zwiàzanej z dost´pem do informacji niejawnych.
Art. 72. 1. Âwiadome podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych w kwestionariuszu bezpieczeƒstwa przemys∏owego albo niewykonanie obowiàzku wynikajàcego z art. 71a ust. 1 mo˝e
stanowiç podstaw´ do odmowy wydania Êwiadectwa
bezpieczeƒstwa przemys∏owego.

e) zakoƒczeniu wykonania umowy lub zadania;
2) niezw∏ocznego przekazania
ochrony paƒstwa:

w∏aÊciwej

s∏u˝bie

a) kopii instrukcji bezpieczeƒstwa przemys∏owego, o której mowa w ust. 1,
b) kopii Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub
badawczo-rozwojowej, którym zlecono wykonanie umowy lub zadania.
Art. 71a. 1. Przedsi´biorca, jednostka naukowa lub
badawczo-rozwojowa, w czasie trwania post´powania
bezpieczeƒstwa przemys∏owego, a tak˝e w okresie
wa˝noÊci Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego, okreÊlonego w art. 70 ust. 1, majà obowiàzek niezw∏ocznego informowania w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony
paƒstwa o:
1) zmianach danych zawartych w kwestionariuszu
bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
2) og∏oszeniu upad∏oÊci, likwidacji lub rozwiàzaniu
jednostki organizacyjnej albo zakoƒczeniu przez
nià dzia∏alnoÊci w innej formie;
3) potrzebie zawarcia lub zawarciu umowy z podwykonawcà, zwiàzanej z dost´pem do informacji niejawnych;
4) wypowiedzeniu umowy;
5) zakoƒczeniu wykonania umowy lub zadania;
6) zawarciu nowej umowy lub podj´ciu wykonania nowego zadania zwiàzanych z dost´pem do informacji
niejawnych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
a) nazwy i adresu jednostki organizacyjnej zawierajàcej umow´ lub zlecajàcej zadanie,
b) przedmiotu umowy lub zadania,
c) najwy˝szej klauzuli tajnoÊci informacji niejawnych, do których dost´p b´dzie wiàza∏ si´ z wykonaniem umowy lub zadania.
2. Przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, w czasie realizacji umowy albo zadania, majà obowiàzek niezw∏ocznego informowania
osoby, o której mowa w art. 71 ust. 3, o:
1) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
2) zmianach osób wykonujàcych umow´ lub zadanie;

2. Utrata zdolnoÊci do ochrony informacji niejawnych stwierdzona w toku sprawdzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2, lub kontroli, o których mowa
w art. 14 ust. 1 i art. 16, stanowi podstaw´ do cofni´cia Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego,
a niewykonanie obowiàzku wynikajàcego z art. 71a
ust. 1 mo˝e stanowiç podstaw´ do cofni´cia Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego.
3. O cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego s∏u˝ba ochrony paƒstwa zawiadamia niezw∏ocznie jednostki organizacyjne, które zleci∏y przedsi´biorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej wykonanie umowy albo zadania.
4. Przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa mogà ponownie ubiegaç si´ o wydanie Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego
w terminie nie krótszym ni˝ rok od dnia dor´czenia decyzji o jego cofni´ciu.
Art. 72a. 1. Od decyzji o odmowie wydania lub decyzji o cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego przedsi´biorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej s∏u˝y odwo∏anie do Prezesa Rady
Ministrów.
2. Do odwo∏ania, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy rozdzia∏u 5a z wy∏àczeniem
przepisów art. 48b ust. 3, art. 48e ust. 1 pkt 1,
art. 48i oraz art. 48m.
3. W przypadku likwidacji przedsi´biorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej albo og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorcy Prezes Rady Ministrów
umarza post´powanie odwo∏awcze.
Art. 73. 1. Âwiadectwo bezpieczeƒstwa przemys∏owego, decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego
powinny zawieraç:
1) oznaczenie s∏u˝by ochrony paƒstwa, która wyda∏a,
odmówi∏a wydania bàdê cofn´∏a Êwiadectwo bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
2) miejsce i dat´ wystawienia;
3) nazw´ podmiotu i adres jego siedziby;
4) podstaw´ prawnà;
5) stwierdzenie wydania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego, odmowy wydania lub jego cofni´cia;
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6) w przypadku wydania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego — jego stopieƒ, klauzul´ tajnoÊci
oraz termin wa˝noÊci;
7) imiennà piecz´ç i czytelny podpis upowa˝nionego
funkcjonariusza albo ˝o∏nierza s∏u˝by ochrony
paƒstwa.
2. Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego
powinny zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz pouczenie o dopuszczalnoÊci i terminie wniesienia:
1) odwo∏ania do Prezesa Rady Ministrów;
2) skargi do sàdu administracyjnego.
3. Mo˝na odstàpiç od uzasadnienia faktycznego
decyzji lub je ograniczyç w zakresie, w jakim udost´pnienie mog∏oby spowodowaç istotne zagro˝enie dla
podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczàcych porzàdku publicznego, obronnoÊci, bezpieczeƒstwa, stosunków mi´dzynarodowych lub gospodarczych paƒstwa.
Art. 74. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:
1) kwestionariusza bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
2) Êwiadectw bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
3) decyzji o odmowie wydania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego;
4) decyzji o cofni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego.
Art. 74a. 1. S∏u˝by ochrony paƒstwa pobierajà
op∏aty za:
1) przeprowadzenie post´powaƒ bezpieczeƒstwa
przemys∏owego, o których mowa w art. 68 ust. 4;
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lub Prezesowi Rady Ministrów, gdy wymaga tego
istotny interes Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Akta post´powaƒ sprawdzajàcych prowadzonych w odniesieniu do przedsi´biorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych sà przechowywane jako wyodr´bniona cz´Êç w archiwach s∏u˝b
ochrony paƒstwa.
Art. 76. 1. W przypadku gdy przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa zamierzajà
ubiegaç si´ lub ubiegajà si´ o wykonanie umowy albo
zadaƒ zwiàzanych z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà, Êwiadectwo
bezpieczeƒstwa przemys∏owego nie jest wymagane,
z zastrze˝eniem art. 67. Przepisy art. 71 ust. 1—4 oraz
art. 71a ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
2. Przedsi´biorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzani powo∏aç pe∏nomocnika ochrony oraz spe∏niaç inne wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji
niejawnych, stosownie do ich klauzuli tajnoÊci.
3. Na wniosek przedsi´biorcy, jednostki naukowej
lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w ust. 1,
zwyk∏e post´powanie sprawdzajàce wobec osób wymienionych w art. 68 ust. 4, z wyjàtkiem osoby kandydata na pe∏nomocnika ochrony, mo˝e przeprowadziç
pe∏nomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zawierajàcej umow´ lub zlecajàcej zadanie, o których mowa
w ust. 1. Wniosek sk∏ada si´ do kierownika jednostki
organizacyjnej, która zleca wykonanie takiej umowy
lub zadania.
4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, wobec których przeprowadzono post´powanie sprawdzajàce, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza pe∏nomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zawierajàcej umow´ lub zlecajàcej zadanie,
o których mowa w ust. 1.
Rozdzia∏ 12

2) przeprowadzenie sprawdzeƒ, o których mowa
w art. 68 ust. 6;

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 77—84. (pomini´te).97)

3) przeprowadzenie post´powaƒ sprawdzajàcych,
o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3.

Rozdzia∏ 13
2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i tryb pobierania op∏at, o których
mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem kosztów ponoszonych na przeprowadzenie czynnoÊci, o których mowa
w art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 68 ust. 4 i 6.
Art. 75. 1. Dane zgromadzone w post´powaniu,
o którym mowa w art. 68 ust. 1, podlegajà ochronie
i mogà byç wykorzystywane wy∏àcznie w celu okreÊlonym w ustawie, a ich przekazywanie i udost´pnianie
innym osobom jest zabronione.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogà byç udost´pniane przez s∏u˝by ochrony paƒstwa wy∏àcznie na
˝àdanie sàdu lub prokuratora dla celów post´powania
karnego albo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 85. (pomini´ty).97)
Art. 86. 1. Dokumenty wytworzone w okresie od
dnia 10 maja 1990 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zawierajàce wiadomoÊci stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà i oznaczone stosownie do przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
klauzulami: „Tajne specjalnego znaczenia”, „Tajne”
lub „Poufne”, stajà si´ w rozumieniu tej ustawy dokumentami oznaczonymi odpowiednio klauzulami: „ÊciÊle tajne”, „tajne” lub „poufne”.
———————
97)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
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2. Osoby, o których mowa w art. 21 ust. 1, lub ich
nast´pcy prawni w odniesieniu do dokumentów zawierajàcych wiadomoÊci stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r.
— dokonajà w terminie 36 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy ich przeglàdu w celu dostosowania ich
dotychczasowych klauzul do klauzul wynikajàcych
z ustawy. Do tego czasu dokumenty te uwa˝a si´ za
oznaczone odpowiednio do postanowieƒ ust. 1, chyba
˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej. Przepis art. 25
ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
3. Po up∏ywie 36 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy dokumenty, o których mowa w ust. 2, w stosunku do których nie dokonano przeglàdu, stajà si´
jawne, z wyjàtkiem dokumentów odpowiadajàcych
kryteriom okreÊlonym w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2, które
stajà si´ dokumentami oznaczonymi klauzulà „ÊciÊle
tajne”, podlegajàcymi ochronie na podstawie powo∏anego przepisu.
4. Przepisy ust. 2 i 3 nie naruszajà przepisów innych ustaw.

Poz. 1631

Art. 87. (pomini´ty).97)
Art. 88. Dzia∏ajàcym na podstawie odr´bnych
ustaw wewn´trznym s∏u˝bom ochrony w jednostkach
organizacyjnych kierownicy tych jednostek mogà powierzyç zadania i uprawnienia pionów ochrony zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 89. (pomini´ty).97)
Art. 90. Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ochronie tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej (Dz. U.
Nr 40, poz. 271, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r.
Nr 110, poz. 714).
Art. 91. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.98)
———————
98)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 8 lutego 1999 r.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.

Za∏àcznik nr 199)

WYKAZ RODZAJÓW INFORMACJI, KTÓRE MOGÑ STANOWIå TAJEMNIC¢ PA¡STWOWÑ
I. Informacje, które mogà byç oznaczane klauzulà
„ÊciÊle tajne”:
1. Informacje dotyczàce zagro˝eƒ zewn´trznych bezpieczeƒstwa paƒstwa o charakterze militarnym,
plany i prognozowanie obronne oraz wynikajàce
z nich decyzje i zadania.
2. Szczegó∏owa struktura, organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania paƒstwem oraz dowodzenia Si∏ami Zbrojnymi w czasie zagro˝enia paƒstwa
lub wojny.
3. Lokalizacja, wyposa˝enie, w∏aÊciwoÊci ochronne
i organizacja obrony stanowisk kierowania paƒstwem i stanowisk dowodzenia Si∏ami Zbrojnymi
w czasie zagro˝enia paƒstwa lub wojny.
4. Szczegó∏owa organizacja, funkcjonowanie systemów ∏àcznoÊci kierowania paƒstwem i dowodzenia Si∏ami Zbrojnymi w czasie wy˝szych stanów
gotowoÊci bojowej lub wojny.
5. Centralny program mobilizacji gospodarki.
6. Informacje dotyczàce planowania, organizacji
i funkcjonowania mobilizacyjnego rozwini´cia Si∏
Zbrojnych.
7. Szczegó∏owa struktura Si∏ Zbrojnych, rodzajów Si∏
Zbrojnych oraz okr´gów wojskowych i korpusów
na czas wojny.
———————
99)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

8. Informacje dotyczàce mo˝liwoÊci bojowych Si∏
Zbrojnych, rodzajów Si∏ Zbrojnych i okr´gów wojskowych oraz potencjalnego przeciwnika na przewidywanych obszarach i kierunkach dzia∏aƒ wojennych.
9. Zadania bojowe Si∏ Zbrojnych i zwiàzków operacyjnych.
10. Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju.
11. Organizacja, rozmieszczenie, zadania i mo˝liwoÊci
dzia∏ania systemu rozpoznania i walki radioelektronicznej.
12. Planowanie i realizacja przedsi´wzi´ç w zakresie
operacyjnego maskowania wojsk.
13. Planowanie, realizacja, wyniki badaƒ naukowych
i prac badawczo-rozwojowych o szczególnie wa˝nym znaczeniu dla obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa.
14. Has∏a i kody dost´pu do urzàdzeƒ przechowujàcych, przetwarzajàcych i przesy∏ajàcych informacje oznaczone klauzulà „ÊciÊle tajne”.
15. Szczególne wymagania bezpieczeƒstwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych s∏u˝àcych do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.
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16. Szczegó∏owe informacje dotyczàce organizacji,
form i metod pracy operacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych oraz by∏ego Urz´du Ochrony Paƒstwa, a tak˝e ich kierunki pracy
operacyjnej i zainteresowaƒ.
17. Szczegó∏owa struktura organizacyjna oraz etatowa
jednostek i komórek organizacyjnych wykonujàcych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w s∏u˝bach, o których mowa w pkt 16, a tak˝e systemy
ewidencji danych o funkcjonariuszach i ˝o∏nierzach tych jednostek i komórek organizacyjnych.
18. Dane identyfikujàce lub mogàce doprowadziç do
identyfikacji funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy s∏u˝b,
o których mowa w pkt 16, realizujàcych czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze.
19. Dane identyfikujàce lub mogàce doprowadziç do
identyfikacji osób nieb´dàcych funkcjonariuszami
lub ˝o∏nierzami s∏u˝b, o których mowa w pkt 16,
a które udzieli∏y pomocy tym s∏u˝bom w zakresie
wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.
20. Dane identyfikujàce lub mogàce doprowadziç do
identyfikacji Êwiadków koronnych i osób dla nich
najbli˝szych oraz Êwiadków, o których mowa
w art. 184 Kodeksu post´powania karnego.

Poz. 1631

tyfikacj´ osób udzielajàcych im pomocy w zakresie wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.
26. Informacje o szczegó∏owych zasadach tworzenia,
ewidencjonowania, gospodarowania i wykorzystaniu funduszu operacyjnego i Êrodków specjalnych w s∏u˝bach, o których mowa w pkt 16.
27. Organizacja, funkcjonowanie i Êrodki techniczne
radiokontrwywiadowczej ochrony paƒstwa.
28. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolità Polskà z Organizacjà Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, Unià Europejskà i Unià Zachodnioeuropejskà
oraz z innymi organizacjami mi´dzynarodowymi
i paƒstwami, oznaczone klauzulà „TOP SECRET”
lub równorz´dnà, je˝eli wymagajà tego umowy
mi´dzynarodowe, na zasadzie wzajemnoÊci.
29. Informacje okreÊlone w pkt 16—19 i 23—26, b´dàce w posiadaniu organów, s∏u˝b i instytucji paƒstwowych, innych ni˝ s∏u˝by, o których mowa
w pkt 16, uprawnionych na podstawie ustaw do
wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, zwiàzane z dzia∏alnoÊcià tych organów,
s∏u˝b lub instytucji.
II. Informacje, które mogà byç oznaczane klauzulà
„tajne”:

21. Informacje dotyczàce dokumentów uniemo˝liwiajàcych ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariuszy, ˝o∏nierzy lub pracowników organów,
s∏u˝b i instytucji paƒstwowych uprawnionych do
wykonania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
lub Êrodków, którymi pos∏ugujà si´ przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

1. Planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw paƒstwowych.

22. Informacje dotyczàce dokumentów uniemo˝liwiajàcych ustalenie danych identyfikujàcych osoby
udzielajàce organom, s∏u˝bom i instytucjom paƒstwowym uprawnionym do wykonywania czynnoÊci operacyjno-ropoznawczych pomocy przy wykonywaniu tych czynnoÊci.

4. Szczegó∏owe za∏o˝enia systemu finansowego paƒstwa w czasie podwy˝szonej gotowoÊci obronnej
lub wojny.

23. Plany i stan zaopatrzenia w sprz´t i materia∏y techniki specjalnej przeznaczone do wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez s∏u˝by, o których mowa w pkt 16.
24. Informacje dotyczàce prowadzonych przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Wojskowe
S∏u˝by Informacyjne oraz by∏y Urzàd Ochrony
Paƒstwa kontroli operacyjnej, niejawnego nabycia
lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa ulegajàcych przepadkowi, albo których
wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi
obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej oraz niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa.
25. Informacje dotyczàce planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez s∏u˝by, o których mowa
w pkt 16, oraz informacje i przedmioty uzyskane
w wyniku tych czynnoÊci, które pozwalajà na iden-

2. Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji
gospodarki.
3. Plany obrony cywilnej paƒstwa oraz plany obrony
cywilnej województw.

5. Stan rozwini´cia, ukompletowania i wyposa˝enia
jednostek wojskowych w zakresie nieobj´tym postanowieniami Traktatu o konwencjonalnych si∏ach zbrojnych w Europie (CFE).
6. Szczegó∏owa struktura Si∏ Zbrojnych, rodzajów Si∏
Zbrojnych oraz okr´gów wojskowych.
7. Plany i prognozy rozwoju organizacyjnego i technicznego Si∏ Zbrojnych oraz poszczególnych rodzajów wojsk.
8. Lokalizacja, rodzaj i przeznaczenie oraz w∏aÊciwoÊci
techniczno-ochronne budownictwa specjalnego.
9. Organizacja kompleksowego przygotowania jednolitej sieci telekomunikacyjnej paƒstwa dla potrzeb obronnych.
10. Informacje dotyczàce przygotowania, budowy, zarzàdzania oraz funkcjonowania systemów i sieci
telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych s∏u˝àcych do przekazywania informacji
niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà,
wykorzystywanych dla potrzeb Si∏ Zbrojnych,
s∏u˝b ochrony paƒstwa lub administracji publicz-

Dziennik Ustaw Nr 196

— 12613 —

nej w zakresie niezb´dnym do zabezpieczenia tych
systemów i sieci.
11. Zbiorcze informacje dotyczàce produkcji specjalnej przemys∏u obronnego, a tak˝e prognozy rozwojowe, plany i zdolnoÊci produkcyjne oraz us∏ugowe przedsi´biorców, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie realizacji zamówieƒ na uzbrojenie i sprz´t wojskowy.
12. Wojskowe mapy specjalne i fotodokumenty przedstawiajàce uczytelnione obiekty in˝ynieryjnej rozbudowy terenu prognozowanych rejonów i kierunków dzia∏aƒ wojennych.
13. Wspó∏rz´dne okreÊlajàce po∏o˝enie obiektów (budynków, budowli, urzàdzeƒ) usytuowanych na terenach zamkni´tych, o których mowa w przepisach szczególnych, je˝eli informacjom dotyczàcym tych obiektów organ zamykajàcy teren przyzna∏ klauzul´ „tajne”.

Poz. 1631

24. Organizacja ochrony, na wypadek wojny, dóbr kultury majàcych szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego narodu.
25. Dane dotyczàce tworzonych na wypadek wojny rezerw rzeczowych jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych lub przez niego nadzorowanych.
26. Szczegó∏owe informacje dotyczàce organizacji,
metod i Êrodków s∏u˝àcych do ochrony informacji
stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà, których
ujawnienie mo˝e spowodowaç brak ich skutecznoÊci, chyba ˝e zawierajà informacje oznaczone
wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
27. Szczególne wymagania bezpieczeƒstwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych s∏u˝àcych do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulà „tajne”.

14. Fotogrametryczne zobrazowanie lotnicze lub naziemne zarejestrowane na dowolnym noÊniku
oraz wysokorozdzielcze zdj´cia satelitarne, zawierajàce obraz obiektów, o których mowa w pkt 13.

28. Informacje dotyczàce planowania, rozmieszczenia,
przeznaczenia i wyposa˝enia obiektów i nieruchomoÊci specjalnych oraz plany ich obrony i ochrony.

15. Materia∏y geodezyjne i kartograficzne zawierajàce
informacje o po∏o˝eniu, rodzaju, charakterze lub
przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 13.

29. Szczegó∏owe informacje dotyczàce osób podejrzewanych o prowadzenie dzia∏alnoÊci godzàcej
w bezpieczeƒstwo, obronnoÊç, niezale˝noÊç, ca∏oÊç lub mi´dzynarodowà pozycj´ paƒstwa albo
dzia∏alnoÊci terrorystycznej, uzyskane i przetwarzane przez s∏u˝by, o których mowa w cz´Êci I
w pkt 16, chyba ˝e zawierajà informacje oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.

16. Materia∏y uzyskane w wyniku przetworzenia zobrazowaƒ satelitarnych, zawierajàce dodanà informacj´ o po∏o˝eniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 13.
17. Informacje dotyczàce przestawienia gospodarki
narodowej na rzecz obronnoÊci w czasie podwy˝szonej gotowoÊci obronnej paƒstwa lub wojny.
18. Informacje dotyczàce przygotowania, organizacji
oraz wykorzystywania transportu kolejowego,
drogowego i wodnego oraz ochrony obiektów komunikacyjnych w czasie podwy˝szonej gotowoÊci
obronnej paƒstwa lub wojny.
19. Organizacja i funkcjonowanie systemu alarmowania wojsk oraz zadania jednostek wojskowych
i garnizonów w procesie osiàgania wy˝szych stanów gotowoÊci bojowej.
20. Zadania ministrów, centralnych organów administracji rzàdowej, wojewodów, a tak˝e innych konstytucyjnych organów w∏adzy publicznej, zwiàzane z osiàganiem podwy˝szonej gotowoÊci obronnej paƒstwa.
21. Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania Si∏ Zbrojnych w uzbrojenie, sprz´t wojskowy i amunicj´ w procesie osiàgania wy˝szych stanów gotowoÊci bojowej.

30. Szczegó∏owa struktura organizacyjna i etatowa
jednostek organizacyjnych s∏u˝b, o których mowa
w cz´Êci I w pkt 16, chyba ˝e zawiera informacje
oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
31. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, ˝o∏nierzach i pracownikach s∏u˝b, o których mowa
w cz´Êci I w pkt 16, chyba ˝e zawiera informacje
oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
32. Informacje okreÊlone w cz´Êci I w pkt 16—19 i 23—26,
b´dàce w posiadaniu organów, s∏u˝b i instytucji
paƒstwowych, innych ni˝ s∏u˝by, o których mowa
w cz´Êci I w pkt 16, uprawnionych na podstawie
ustaw do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, zwiàzane z dzia∏alnoÊcià tych organów, s∏u˝b lub instytucji, chyba ˝e zawierajà informacje oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
33. Szczegó∏owe informacje dotyczàce systemu i sposobu ochrony granicy paƒstwowej, w tym dzia∏aƒ
antyterrorystycznych i antysabota˝owych.

22. Dane oraz zasady funkcjonowania systemu ewidencji danych o osobach zajmujàcych stanowiska
zwiàzane z obronnoÊcià kraju.

34. Informacje z ewidencji operacyjnej, dotyczàce pracy operacyjnej s∏u˝b, o których mowa w cz´Êci I
w pkt 16, chyba ˝e zawierajà informacje oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.

23. Informacje dotyczàce systemu ochrony i obrony
jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej na
czas podwy˝szonej gotowoÊci obronnej paƒstwa
lub wojny.

35. Szczegó∏owe informacje dotyczàce ochrony i zabezpieczenia obiektów szczególnie wa˝nych dla
gospodarki narodowej albo ze wzgl´du na obronnoÊç lub bezpieczeƒstwo paƒstwa.
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36. Szczegó∏owe informacje dotyczàce planowanych,
wykonywanych i zrealizowanych czynnoÊci dochodzeniowo-Êledczych, je˝eli ujawnienie tych informacji mog∏oby stanowiç przeszkod´ dla prawid∏owego toku post´powania karnego.
37. Projekty wynalazcze uznane za tajne zgodnie
z przepisami prawa o w∏asnoÊci przemys∏owej.
38. Informacje dla Rady Ministrów i jej organów, dotyczàce potencja∏u strategicznego paƒstwa oraz
strategicznych zamówieƒ rzàdowych i ich realizacji.
39. Instrukcje do negocjacji w sprawie zawierania
umów finansowych o znaczeniu ogólnopaƒstwowym, których ujawnienie mog∏oby mieç wp∏yw na
dalszy tok negocjacji.
40. Wnioski o udzielenie por´czenia, umowy por´czenia oraz umowy o udzielenie por´czenia dotyczàce producentów sprz´tu obronnego.
41. Technologia produkcji i system zabezpieczeƒ znaków akcyzy w przedsi´biorstwach wytwarzajàcych
te znaki.
42. Informacje dotyczàce zabezpieczeƒ przed podrabianiem i przerabianiem znaków pieni´˝nych, papierów wartoÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa i Narodowy Bank Polski oraz znaków akcyzy, na etapie ich projektowania i przygotowania
do produkcji, z wy∏àczeniem monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie.
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48. Prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu gospodarczego paƒstwa, zlecone przez ministrów i inne centralne organy paƒstwowe.
49. Informacje dotyczàce rozwiàzaƒ technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, których ujawnienie narazi∏oby na szkod´ istotny interes gospodarczy paƒstwa.
50. Informacje o sposobie dzia∏ania urzàdzeƒ kontrolno-sygnalizacyjnych i systemów alarmowych zabezpieczajàcych dost´p do miejsc sk∏adowania
i stosowania materia∏ów jàdrowych kategorii I i II.
51. Informacje dotyczàce planów i zadaƒ polityki zagranicznej, których ujawnienie narazi∏oby na szkod´ istotny interes paƒstwa lub innego podmiotu
stosunków mi´dzynarodowych, do czasu oficjalnego ich og∏oszenia.
52. Materia∏y, dokumenty, sprawozdania z negocjacji
i konsultacji mi´dzynarodowych oraz umowy mi´dzynarodowe lub ich cz´Êci, które zosta∏y uznane
za odpowiadajàce informacjom oznaczonym klauzulà „tajne” na wniosek jednej ze stron.
53. Informacje polityczne, gospodarcze lub wojskowe
dotyczàce paƒstw obcych, uzyskane pod warunkiem zapewnienia ich tajnoÊci.
54. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.

43. Informacje dotyczàce technologii produkcji znaków pieni´˝nych, znaków akcyzy i papierów wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub
Narodowy Bank Polski.

55. System ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów konsularnych.

44. Informacje dotyczàce technologii produkcji oraz
szczegó∏owych sposobów zabezpieczeƒ dokumentów to˝samoÊci, a tak˝e innych zabezpieczonych
dokumentów wydawanych przez organy w∏adzy
publicznej.

57. Zadania w zakresie ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów konsularnych paƒstw
obcych w Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny.

45. Decyzje o skokowych zmianach kursu z∏otego
w stosunku do walut obcych (dewaluacja, rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do
czasu podania ich do publicznej wiadomoÊci.
46. WysokoÊç stóp procentowych Narodowego Banku
Polskiego — do czasu ich podania do publicznej
wiadomoÊci.
47. Przedzia∏ odchyleƒ kursu z∏otego od centralnego
parytetu — do czasu podania ich do publicznej
wiadomoÊci.

56. Zadania polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów konsularnych na czas wojny.

58. Plany, prognozy i informacje na temat rozwoju obrotu z zagranicà sprz´tem specjalnym i uzbrojeniem oraz technologiami i us∏ugami specjalnymi.
59. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolità Polskà z Organizacjà Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, Unià Europejskà i Unià Zachodnioeuropejskà oraz z innymi organizacjami mi´dzynarodowymi i paƒstwami, oznaczone klauzulà
„SECRET” lub równorz´dnà, je˝eli wymagajà tego
umowy mi´dzynarodowe, na zasadzie wzajemnoÊci.
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WZÓR
ANKIETA BEZPIECZE¡STWA OSOBOWEGO
Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej, kierujàc si´ troskà o bezpieczeƒstwo narodowe i majàc powinnoÊç jego
ochrony, przedstawia t´ ankiet´ w przekonaniu, i˝ zostanie ona wype∏niona zgodnie z Pana /Pani najlepszà wiedzà i wolà. Dzi´kujàc za wspó∏prac´, podkreÊlamy, ˝e celem tej ankiety jest wy∏àcznie ochrona bezpieczeƒstwa
narodowego przed zagro˝eniami ze strony obcych s∏u˝b specjalnych, ugrupowaƒ terrorystycznych lub grup
przest´pczych. Prosimy uwa˝nie przeczytaç poni˝szà instrukcj´, a w razie wàtpliwoÊci zwróciç si´ do pe∏nomocnika ochrony w Pana/Pani jednostce organizacyjnej lub do w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony paƒstwa o pomoc w wype∏nieniu ankiety.
Instrukcja
1. Przed wype∏nieniem ankiety prosz´ si´ z nià dok∏adnie zapoznaç.
2. Prosz´ wype∏niaç ankiet´ w∏asnor´cznie, pismem drukowanym. Cudzoziemcy, niew∏adajàcy j´zykiem polskim, sk∏adajà w∏asnor´cznie wype∏nione ankiety w j´zykach ojczystych, do∏àczajàc do nich t∏umaczenie ich
treÊci, wykonane przez t∏umacza przysi´g∏ego.
3. JeÊli ankieta zawiera zbyt ma∏o miejsca na wpisanie danych, prosz´ je podaç na osobnej karcie formatu A-4,
którà nale˝y do∏àczyç do ankiety.
4. W razie braku wiedzy umo˝liwiajàcej podanie danych, prosz´ wpisaç sformu∏owanie: „nie wiem”, z podaniem przyczyny.
5. Je˝eli dane w kolejnych punktach ankiety sà identyczne z danymi podanymi w poprzednich punktach, mo˝na w kolejnych punktach wpisywaç sformu∏owanie: „jak w pkt ... lit. ...”.
6. Je˝eli któryÊ z cz∏onków rodziny zmar∏, prosz´ ograniczaç wype∏nianie takiego fragmentu ankiety wy∏àcznie
do podania jego imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz sformu∏owania: „nie ˝yje”.
7. Osoby obj´te post´powaniem sprawdzajàcym w zwiàzku z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „zastrze˝one” wype∏niajà ankiet´ stanowiàcà za∏àcznik 2a.
8. Osoby obj´te post´powaniem sprawdzajàcym w zwiàzku z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne” wype∏niajà ankiet´ stanowiàcà za∏àcznik 2b.
9. Osoby obj´te post´powaniem sprawdzajàcym w zwiàzku z dost´pem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „tajne” lub „ÊciÊle tajne” wype∏niajà ankiet´ stanowiàcà za∏àcznik 2c — przy klauzuli „tajne”
nie wype∏nia si´ pkt 33 ankiety.
10. Przy kolejnym post´powaniu sprawdzajàcym, przeprowadzanym po up∏ywie 10 lat w stosunku do osoby,
która otrzyma∏a poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa uprawniajàce do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „poufne” — osob´ t´ prosi si´ o wype∏nienie pkt: 17, 18, 19 i 23 z odniesieniem si´ wy∏àcznie do okresu poczàwszy od daty wype∏nienia poprzedniej ankiety do dnia wype∏nienia nast´pnej ankiety. Je˝eli dane odnoszàce si´ do wy˝ej wymienionych punktów nie uleg∏y zmianie, nale˝y przy nich wpisaç sformu∏owanie: „bez zmian”.
11. Przy kolejnym post´powaniu sprawdzajàcym, przeprowadzanym po up∏ywie 5 lat w stosunku do osoby,
która otrzyma∏a poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa uprawniajàce do dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”, a po up∏ywie 7 lat w stosunku do osoby, która otrzyma∏a poÊwiadczenie
bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do dost´pu do informacji oznaczonych klauzulà „tajne” — osoby te nie wype∏niajà punktów: 1j oraz 1k. Ponadto przy wype∏nianiu punktów: 10, 19, 24—26 i 30—32 nale˝y odnieÊç si´
wy∏àcznie do okresu poczàwszy od daty wype∏nienia poprzedniej ankiety do dnia wype∏nienia nast´pnej
ankiety. Je˝eli dane odnoszàce si´ do wy˝ej wymienionych punktów nie uleg∏y zmianie, nale˝y przy nich
wpisaç sformu∏owanie: „bez zmian”.
———————
100)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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