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Komisja ds. służb specjalnych

Skład Komisji ds. Służb Specjalnych VIII Kadencji Sejmu

Zadania Komisji ds. Służb Specjalnych
Zakres działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych reguluje załącznik do uchwały Sejmu RP z
dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późniejszymi zmianami)
 
 

U C H W A Ł A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 lipca 1992 r.

Rozdział 12
KOMISJA DO SPRAW SŁUŻB SPECJALNYCH I POSTĘPOWANIE W KOMISJI

Art. 137

W skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż 7 posłów.1.

Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały, ustala liczbę członków Komisji2.
do Spraw Służb Specjalnych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji dokonują przewodniczący klubów3.
poselskich lub grupy co najmniej 35 posłów. Zgłoszenie składa się Marszałkowi Sejmu.

Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu zgłoszony po zasięgnięciu opinii Konwentu4.
Seniorów, wybiera skład osobowy Komisji w głosowaniu łącznym.

Art. 138

Pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych zwołuje i prowadzi Marszałek1.
Sejmu. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w
składzie: przewodniczący i do dwóch zastępców.

(uchylony).a.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=KSS


Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej2.
połowy liczby członków Komisji.

(uchylony).3.

Dostęp członków Komisji do informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle4.
tajne" określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Art. 139

Posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych są zamknięte. Przepisu art. 154 ust. 11.
nie stosuje się.

Posiedzenia wspólne odbywane z innymi komisjami mogą być jawne.2.

Przewodniczący Komisji zaprasza osoby inne niż określone w art. 153 ust. 1 do wzięcia3.
udziału w pracach Komisji za pośrednictwem albo po powiadomieniu Marszałka Sejmu
oraz w razie potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu
Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra powołanego w
celu sprawowania nadzoru nad działalnością służb specjalnych.

Art. 140

Komisja uczestniczy, w sprawach dotyczących służb specjalnych, w postępowaniu z projektami
ustaw budżetowych i innymi planami finansowymi państwa oraz w rozpatrywaniu sprawozdań z
ich wykonania, przedstawiając opinię właściwym komisjom.

Art. 141

Przewodniczący Komisji przyznaje klauzulę tajności dokumentom zawierającym1.
informacje niejawne wytworzonym w wyniku działalności Komisji.

(uchylony).2.

Komisja może ustalić dla prasy, radia i telewizji komunikat z posiedzenia Komisji, w3.
miarę potrzeby konsultując jego treść z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefem Służby
Wywiadu Wojskowego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub ministrem
powołanym w celu sprawowania nadzoru nad działalnością służb specjalnych.

Art. 141a

Komisja do Spraw Służb Specjalnych uchwala projekt regulaminu Komisji określającego1.
szczegółowy tryb działania i pracy Komisji oraz podejmowania przez nią rozstrzygnięć,
w szczególności zasady sprawowania funkcji przewodniczącego Komisji i jego zastępcy.

Projekt regulaminu Komisji podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Sejmu. Marszałek2.
Sejmu zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia projektu w całości.

Komisja uchwala zatwierdzony projekt regulaminu Komisji.3.

Regulamin Komisji podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.4.

Do zmian regulaminu Komisji stosuje się przepisy ust. 1-4.5.



Art. 142

Z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszego rozdziału, do Komisji do1.
Spraw Służb Specjalnych i posłów do niej wybranych stosuje się odpowiednio przepisy
Regulaminu Sejmu.

Służbami specjalnymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: Agencja2.
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
Służba Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych
aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych, w tym regulujących działalność tych służb,
opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów służb
specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych,
rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych
służb specjalnych, opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób
na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców, zapoznawanie się z informacjami służb
specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących
podejrzeń występowania nieprawidłowości w działalności służb specjalnych oraz podejrzeń
naruszenia prawa przez te służby, poprzez dostęp i wgląd do informacji, dokumentów i
materiałów uzyskanych w wyniku wykonania zadań ustawowych, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie informacji niejawnych oraz ustaw regulujących działalność służb specjalnych; ocena
współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie
działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa, ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami
Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami
państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i
służbami specjalnymi innych państw, ocena ochrony informacji niejawnych oraz badanie skarg
dotyczących działalności służb specjalnych, a także rozpatrywanie okresowych informacji,
sprawozdań lub raportów z działalności instytucji i organów władzy państwowej, innych niż
służby specjalne, zawierających informacje uzyskane w toku wykonywania przez nie czynności
operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności i działań profilaktycznych.

Posłowie

Posłowie w sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą kierować do
Prezesa Rady Ministrów: interpelacje (za pośrednictwem Marszałka Sejmu), wnioski o
przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących.

W sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego posłowie mogą uzyskiwać od
Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje i
wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich.

Kluby poselskie

Klubowi poselskiemu oraz grupie co najmniej 15 posłów przysługuje prawo złożenia wniosku o
przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady Ministrów informacji i bieżącej.
Rozpatrzenie informacji na posiedzeniu Sejmu obejmuje przedstawienie uzasadnienia wniosku
przez posła wyznaczonego przez podmiot uprawniony do jego złożenia oraz udzielenie
odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów oraz Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie



stałych i nadzwyczajnych komisji sejmowych, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu
działania.
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