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Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych wykonuje
zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

Do szczegółowego zakresu działania ministra należy:

sprawowanie nadzoru i kontroli działalności służb specjalnych;1.

koordynowanie działalności służb specjalnych;2.

wspomaganie Rady Ministrów w kształtowaniu głównych kierunków polityki rządu3.
dotyczącej działalności służb specjalnych.

Do zadań ministra w zakresie nadzoru nad działalnością służb specjalnych należy:

wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju i funkcjonowania służb specjalnych;1.

badanie, ocenianie i monitorowanie poprawności realizacji przez służby specjalne zadań2.
określonych w przepisach prawa, wytycznych, planach i programach;

opracowywanie programów działalności służb specjalnych w dziedzinie ochrony3.
bezpieczeństwa państwa, stanowiących podstawę wydawania wytycznych Prezesa Rady
Ministrów;

zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań przygotowywanych przez szefów służb4.
specjalnych;

dokonywanie oceny stopnia realizacji rocznych planów działalności służb specjalnych5.
oraz formułowanie wniosków i rekomendacji wynikających z tej oceny;

wyznaczanie celów i kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej służb specjalnych6.
oraz dokonywanie oceny efektów tej współpracy;

wyznaczanie standardów i minimalnych wymagań w zakresie zarządzania zasobami7.
ludzkimi i mieniem w służbach specjalnych;

analizowanie i dokonywanie oceny działań podejmowanych przez:8.

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wa.
zakresie nadzoru funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych,

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wykonywania funkcjib.
krajowej władzy bezpieczeństwa,

dokonywanie czynności wynikających ze stosunku służbowego szefów służb9.
specjalnych, z wyłączeniem ich powoływania i odwoływania;

rozpatrywanie skarg na działalność służb specjalnych.10.

Do zadań ministra w zakresie kontroli działalności służb specjalnych należy:

przeprowadzanie kontroli w służbach specjalnych na zasadach i w trybie określonych w1.



ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających,2.
kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa
przemysłowego na zasadach i w trybie określonych w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

analizowanie i dokonywanie oceny stosowania przez służby specjalne uprawnień3.
umożliwiających ingerencję w prawa i wolności człowieka i obywatela, w szczególności
w drodze uprawnień określonych w art. 27–29 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 31–33 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego i art. 17–19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.

Do zadań ministra w zakresie koordynowania działalności służb specjalnych należy:

podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych w1.
ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami i
instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa;

zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych ze służbami2.
specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;

wyrażanie zgody na współdziałanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji3.
Wywiadu z właściwymi organami i służbami innych państw, a w przypadku Centralnego
Biura Antykorupcyjnego – także z organizacjami międzynarodowymi;

organizowanie warunków prawidłowego funkcjonowania systemu wywiadowczego4.
państwa, w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie informacji dotyczących
strategicznych interesów państwa przez konstytucyjne organy państwa;

opracowywanie i przygotowywanie:5.

projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczącycha.
bezpieczeństwa państwa, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów,

programów służących zbudowaniu zintegrowanego systemu służb specjalnych;b.

rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między służbami specjalnymi;6.

opracowywanie, prowadzenie procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub7.
opiniowania oraz wnoszenie do rozpatrzenia: założeń projektów ustaw, projektów ustaw,
projektów rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz dokumentów rządowych
dotyczących służb specjalnych.

Do zadań Ministra należy również:

prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami innych państw oraz instytucjami1.
międzynarodowymi zajmującymi się nadzorem, koordynacją i kontrolą służb
specjalnych;

organizowanie polityki informacyjnej systemu służb specjalnych oraz wyznaczanie2.
założeń i kierunków działań podejmowanych w tej dziedzinie przez służby specjalne;

prowadzenie badań i studiów nad systemami zarządzania służbami specjalnymi oraz ich3.
kontroli w celu optymalizacji rozwiązań stosowanych w Polsce.
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