ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia _________________ 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 258, poz. 1752) załącznik nr 3 do rozporządzenia
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
___________ 2014 r. (poz.___)

WZÓR
POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA N R __________________________
Na podstawie art. 28 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na
wniosek
___________________________________________________________________________
(nazwa wnioskodawcy)

przez ______________________________________________________________________
(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

poszerzonego postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, data urodzenia)

daje rękojmię zachowania tajemnicy
w zakresie dostępu do informacji niejawnych

___________________________________________________________________________
(nazwa organizacji międzynarodowej)

oznaczonych klauzulą:
_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)

– na okres do:

_____________________________
(termin ważności)

_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)*

– na okres do:*

_____________________________
(termin ważności)*

_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)*

– na okres do:*

_____________________________
(termin ważności)*

______________________
(miejscowość i data)

* Niepotrzebne skreślić.

mp.

___________________________________
(podpis i imienna pieczątka upoważnionej
osoby)

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Kazimierz Mordaszewski
Zastępca Szefa ABW

Data sporządzenia
23.06.2014 r.

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Nr w wykazie prac: 137

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Dariusz Mędrala
Dyrektor Biura Prawnego ABW
tel. 22 58-57-233

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Przedmiotowa nowelizacja związana jest z ratyfikacją przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16
listopada 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o
utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31
lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30
maja 1975 r. (Dz. U. poz. 1245).
Nowelizacją objęto załącznik nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z uwagi na fakt,
iż wzór poświadczenia bezpieczeństwa odnoszący się do informacji niejawnych międzynarodowych nie
uwzględnia możliwości wydania poświadczenia bezpieczeństwa m.in. w zakresie udostępniana informacji
niejawnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na podstawie umowy w sprawie ochrony i wymiany
informacji niejawnych pomiędzy Państwami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a
Europejską Agencją Kosmiczną.
Przez wzgląd na powyższe konieczne jest opracowanie rozporządzenia nowelizującego przedmiotowe
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, umożliwiając tym samym wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa w
zakresie dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych Europejskiej Agencji Kosmicznej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przedmiotem nowelizacji objęty jest załącznik nr 3, którego zmiana ograniczona jest do wykreślenia słów
„Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego/ Unii Europejskiej*” i zastąpieniu ich wyrażeniem w postaci
„__________________________________________”.
(nazwa organizacji międzynarodowej)
Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi stosowanie jednolitego wzoru poświadczeń bezpieczeństwa w
odniesieniu do wszystkich organizacji międzynarodowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak możliwości porównania. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych
brak źródła danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Odstąpiono od konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia podlega przekazaniu do uzgodnień
międzyresortowych z członkami Rady Ministrów, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Rządowym Centrum
Legislacji. OSR przedmiotowego projektu rozporządzenia nie podlega ocenie w trybie par. 32 Regulaminu Pracy
Rady Ministrów. Stosownie do postanowień par. 40 ust. 4 w zw. z par. 42 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Rady Ministrów nieprzedstawienie
stanowiska przez KPRM zostanie uznane za wydanie opinii pozytywnej do treści OSR.
Projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn.
zm.). Zgodnie z par. 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów, projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Brak danych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych i
(w mln zł,
średnich
ceny stałe z
przedsiębiorstw
…… r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
źródeł danych i
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy

Zaproponowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wraz z wejściem projektu w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektów oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt stanowi nowelizację rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 258,
poz. 1752), które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 29 ust. 6
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.
1228).
Konieczność nowelizacji wymienionego powyżej rozporządzenia wynika z ratyfikacji
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 listopada 2012 r. na podstawie ustawy
z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji
o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej
w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji
Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. (Dz. U. poz. 1245).
Nowelizacja dotyczy załącznika nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z uwagi na fakt, iż wzór poświadczenia bezpieczeństwa odnoszący się do
informacji niejawnych międzynarodowych nie uwzględnia możliwości wydania
poświadczenia bezpieczeństwa m.in. w zakresie udostępnienia informacji niejawnych
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na podstawie umowy w sprawie ochrony i wymiany
informacji niejawnych pomiędzy Państwami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji
Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną.
Załącznik nr 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
zostanie znowelizowany w zakresie wykreślenia słów „Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego/ Unii Europejskiej*” i zastąpieniu ich wyrażeniem w postaci
„___________________________________________________________________”.
(nazwa organizacji międzynarodowej)

W wyniku wprowadzonej zmiany zaistnieje możliwość stosowania jednego wzoru
poświadczeń bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich organizacji międzynarodowych.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem
przewidzianym w przepisach dot. sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych, ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.
Projekt rozporządzenia nie był przedstawiany instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji
albo uzgodnienia, ponieważ przepisy przedmiotowego rozporządzenia pozostają poza
zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Podczas jego
udostępnienia żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad przedmiotowym
projektem rozporządzenia. Ponadto zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt podlega
udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

