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W odpowiedzi na PJnstwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 6 kwietnia

2010 r. w załączeniu pflekz|]ję wciąE z ,.Protokołu nr 5/08 posiedzenia Kolegium do Spraw

Sfuzb Specjalnych w dniu 02.0ó.2008 r'''

Przekazanje dokumentu jest możliwe na mocy decyzji o zniesieniu klauzuli tajności

z dokumentu, podjęĘ przez Szefa KPRM w związku z rczpoczętym przeglądem

wyworzonych w Kancela i dokumentów zawierających informacje ni€jawne (alt. l8l ust' 1

ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.)
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wyciąg z ProtokoIu posiedzenia nr 5/08 Ko|egium ds. slużb specjalnych w dniu
2 czerwca 2008 r'

2. Trvorzenie systenu os|ony antykorupcyjnej procesów pryrvatyzacji i

Zalnó}vieti pu bIicZ ych.

Szef Agencji Ilezpiecz€|ist1ra w€rr ę1rznego' Krzysztot t}0NDAlłYK, zaproponował' aby

koor<lyrlację c|zia1ali rv plzednriotorvym zakresie powierzyć zgodnie z wlaściwością'

centralnerilr 't Biunr Anrykolupcy.inemu' którego dzialania będą wspieral]e i Llzupehriane przez

ABW' SIuzba Kontrrvywiatlu Wojskolvego' wraz z Żandatnrerią Wojskową powiurry

skoncent|ować się na sektorze wojskorvynl' a Agencja Wywiadu nroże wspierać po7ostałe

slużby ilfotmacjan)i lra tenlat podmiotów zagranicznych ilP. Glówn},n obszareln

zaillteresorvania ,,rlw uę(lą procesy ptywaty7acyjue, w szczególności te' które dotyczą

spólek skarbtl palist\ła z sektorów s(tategicznych. Monitorowaniu ̂podlegać będą także

zaangażorvatli w proces urzędtlicy płtistwowi, prywatni doradcy oraz |onnalne i nie|ormalne

g.up! lobbi''rgo'*' Szczególny nacisk ABW kładzie na zwalczanie zjalvisk związanych z

iot'ii.lei.nl pólity""nynl i-pozaprawnynr lobbingierrl biznesowym, oraz dzia]alności obcych

sIuzb ipecjilnyclr i przestępczości zorgarrizowanej. ABW podejrnuje się prcwadzelria
lveryfikacji konc|ydati''v na człottków komisji weryfikacyjnyclr (oraz członków korrrisji

p,z"targo*ych *i ..ktorz" zamówieri publicz|rych), rriędzy innymi przy wykorzystaniu
proce,li.ziuiązonychzwystawianien]poilviatlczeitbezpieczet,lstrva. .tAwNF',
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Szef Centralnego Biura AnĘkorupcyjnego, Mariusz KAMIŃs|(l, poinformował, że CBA
j€st gotowe podjąć się funkcji koor.dyrracyjnej, przy czym rrależy dokładrrie Zdefiniować
pojęcie koordynaoji' W chwili obeonej Biuro podjęło działania przygotowujące je do
monitorowania procesów prywatyzacyjnych oraz kwestii związanych z Euto.2012 i
projektem Orlik-2012.
Nową inicjatywą w zakresie .wa|czania nieprawidłowości w funkcjolowaniu sytemu
zamówieti publicznych jest Wspólne opmcowanie przęz nrinistm Cichockiego. CBA i Urząd
Zamówień Publicznyclr dokumentu przeznaczonego do dystrybucji wśród osób
podejrnLrjących istotne w tym zakrcsie decyzje, a przybliżającego mechanizmy istniejącyclr
patologii i sankcie zrviązanę z n]epźesLrzeganierr prawa o zamówieniach publicznych'

szef sIużby Kontrrvywiadu Wojskorvego, Janusz NosEK' stwi €rdził, Źe przepisy ustawy
o SKW i SWW rv sposób jednoznaczny zawęż'alą pole działania lych słuŹb, zaten w
Zainteresowaniu SKW zrrajdą się pzede wszystkim zagadnienia zwią7.ane z zalnówie ami
publicznymi' W opinii Szefa SKW' należy się skoncentrować na sprawowanitr nadzoru nad
l.ygolystycznym stosowaniem prawa zatnówień publicznych i nad kornisjami przetargowymi.
Do monitorowania komisji nalezy wykorzystywać. zgodnie z sugestią ABw' instrumenty
dostępne w ramach procedur certyfikacyjnyoh' SKW postuluje daleko idącą wspólpracę z
Ministerslwem obrorry Narodowej w zwalczaniu nieprawidłowości. Ze względu na brak
uprawnień dochodzelriowo-śledczyclr' wykryte pĘestępslwa będą ścigane we współdziałaniu
z ZW i CBA.

D),skusją:

s €kletarz Ko|egium do Spraw Służb Specjalnych, Jacck CICHoCKI' podkreśIił, że
wobec skali zadania' warunkiem niezbędnym do umożliwięnia służbom efektywnego
planorvania działań jest doprowadzenie do sytuacji, w której Ministerstwo Skar.bu' Urząd
Zanrówień Publicznych i innę resońy będą z wyprzedzeniem iDformować o planowanych
działaniaclr oraz na bieŹąco o już prowadzonych' Pełna współpraca tych instytucji jest
konieczna dla skuteczności Clziałań służb'

Szef S|użby Wywiadu Wojsko.tvego, Maciej HUNIA, przypomniał' że niedoskonałość
prawa pozwala w pewnych sytuacjach na legalne wykorzystywanię p|ocedur na szkodę
palistwa. Należy zatem dążyć do elirninacji wad systemu, m.in. poprzez udoskonalenie
usta\łry lobbingowęj'

Prz €wodnicfący KoIegium do spraw Slużb Spccja|nych' Prezes l lady Ministrów Donald
TUSK, zgodził się z Szefem SWW co do koniecztrości udoskona|ania prawa, w tym ustawy
lobbingowej. wskazał także na główne, jego zdaniern, zadania dla slużb w zakfesie
zapobiegania korupcji:
- grcmadze[ie irt|onnacji dotyczących uczestników procesów prywatyzacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem po1encjalnyclr inwestorów;
- dysttybucja informacji i współpraoa pomiędzy shżbami i resońami;
- udzielanie wsparcia infonnacyjnego osobonr podejmującym decyzje w procesach
prywatyzacyjnych i zamówieniach publicznych' celem wykluczenia możliwości rnanipuJacji
przez osoby zainteresowane daną Lą (równocześnie Premier porJkreś|ił konlecznosc
zachowaniaostrożności ostŹe , których uczciwość nię budfi wąlpliwości)'
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Przewodniczący zgodził się z sugestią szefa ABW' aby koordynację działari' na poziomie
wykonawczym, powierzyć CBA . z zastrzeżf,,$ięm, że całościowy nadzór nad projektem
sprawować będzie Kancelaria Premiera, za pośrednictwem Sekretarza Kolegium _ zw|ąszcza
w przypadku konieczności koordynacji większej grupy instytucji poza służbami specjalnymi'
Premier poparł także inicjatywę cBA w zakresie działań edukacyjnych _jego zdaniem wiele
błędnych decyzji podejmowanych jest przez urzędników nie wiedzących co jest w danym
przypadku naruszeniem prawa.
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