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W odpowiedzi na PJnstwa wniosek o udostępnienieinformacji publicznej z 6 kwietnia
2010 r. w załączeniupflekz|]ję wciąE z ,.Protokołunr 5/08posiedzeniaKolegium do Spraw
SfuzbSpecjalnychw dniu 02.0ó.2008r'''
Przekazanje dokumentujest możliwe na mocy decyzji o zniesieniu klauzuli tajności
z dokumentu, podjęĘ przez Szefa KPRM

w związku z rczpoczętym przeglądem

wyworzonych w Kancela i dokumentów zawierającychinformacje ni€jawne (alt. l8l ust' 1
ustawy o ochronie informacji niejawnychz dnia 5 sierpnia 2010 r.)
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Za zgodność
z oryginalem
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wyciąg z ProtokoIu posiedzenianr 5/08Ko|egiumds. slużbspecjalnychw dniu
2 czerwca2008r'

2. Trvorzeniesystenu os|onyantykorupcyjnejprocesów pryrvatyzacjii
pubIicZ ych.
Zalnó}vieti
aby
Szef Agencji Ilezpiecz€ | ist1raw€ r r ę1rznego'Krzysztot t}0NDAlłYK, zaproponował'
wlaściwością'
c|zia1alirv plzednriotorvymzakresie powierzyć zgodnie z
koor<lyrlację
przez
i Llzupehriane
będąwspieral]e
któregodzialania
BiunrAnrykolupcy.inemu'
centralnerilr't
powiurry
ABW' SIuzba KontrrvywiatluWojskolvego'wraz z ŻandatnreriąWojskową
a AgencjaWywiadunrożewspieraćpo7ostałe
się na sektorzewojskorvynl'
skoncent|ować
slużby ilfotmacjan)i lra tenlat podmiotów zagranicznych ilP. Glówn},n obszareln
w szczególnościte' które dotyczą
,,rlw uę(ląprocesy ptywaty7acyjue,
zaillteresorvania
Monitorowaniu^podlegaćbędą także
spólek skarbtl palist\łaz sektorów s(tategicznych.
w procesurzędtlicypłtistwowi,prywatnidoradcyoraz |onnalnei nie|ormalne
zaangażorvatli
g.up! lobbi''rgo'*'Szczególny nacisk ABW kładziena zwalczaniezjalvisk związanychz
obcych
lobbingierrlbiznesowym,oraz dzia]alności
iot'ii.lei.nl pólity""nynl i-pozaprawnynr
ABW podejrnujesię prcwadzelria
zorgarrizowanej.
sIuzbipecjilnyclr i przestępczości
lveryfikacjikonc|ydati''vna człottkówkomisji weryfikacyjnyclr(oraz członków korrrisji
p,z"targo*ych*i ..ktorz" zamówieri publicz|rych),rriędzy innymi przy wykorzystaniu
proce,li.ziuiązonychzwystawianien]poilviatlczeitbezpieczet,lstrva.
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żeCBA
Szef CentralnegoBiura AnĘkorupcyjnego,Mariusz KAMIŃs|(l, poinformował,
Zdefiniować
dokładrrie
przy
czym
rrależy
j€ s t gotowepodjąćsię funkcji koor.dyrracyjnej,
pojęcie koordynaoji'W chwili obeonejBiuro podjęłodziałaniaprzygotowująceje do
monitorowaniaprocesów prywatyzacyjnychoraz kwestii związanych z Euto.2012 i
projektem
Orlik-2012.
w funkcjolowaniu sytemu
Nową inicjatywą w zakresie .wa|czanianieprawidłowości
zamówietipublicznychjest Wspólneopmcowanieprzęz nrinistmCichockiego.CBA i Urząd
Zamówień Publicznyclr dokumentu przeznaczonegodo dystrybucji wśród osób
mechanizmyistniejącyclr
podejrnLrjących
istotnew tym zakrcsiedecyzje,a przybliżającego
publicznych'
prawa
o
zamówieniach
z n]epźesLrzeganierr
patologiii sankciezrviązanę
JanuszNosEK' stwi€ r dził,Źeprzepisyustawy
szef sIużbyKontrrvywiaduWojskorvego,
jednoznaczny
pole działanialych słuŹb,zaten w
zawęż'alą
o SKW i SWW rv sposób
z zalnówie ami
zwią7.ane
pzede
wszystkim
zagadnienia
SKW zrrajdąsię
Zainteresowaniu
nadzorunad
na sprawowanitr
publicznymi'W opinii Szefa SKW' należysię skoncentrować
przetargowymi.
kornisjami
prawa
publicznych
i
nad
zatnówień
stosowaniem
l.ygolystycznym
Do monitorowaniakomisji nalezy wykorzystywać.zgodniez sugestiąABw' instrumenty
dostępnew ramachprocedurcertyfikacyjnyoh'SKW postulujedaleko idącąwspólpracęz
Ze względu na brak
Ministerslwemobrorry Narodowejw zwalczaniunieprawidłowości.
we współdziałaniu
pĘestępslwa
będą
ścigane
wykryte
uprawnieńdochodzelriowo-śledczyclr'
z ZW i CBA.
D),skusją:
że
s€ k letarz Ko|egiumdo Spraw SłużbSpecjalnych,Jacck CICHoCKI' podkreśIił,
wobec skali zadania' warunkiem niezbędnymdo umożliwięniasłużbomefektywnego
planorvaniadziałańjest doprowadzeniedo sytuacji,w której MinisterstwoSkar.bu'Urząd
ZanrówieńPublicznychi innę resońy będąz wyprzedzeniemiDformowaćo planowanych
działaniaclr
oraz na bieŹąco o już prowadzonych'Pełnawspółpracatych instytucjijest
Clziałań
służb'
koniecznadla skuteczności
Szef S|użby Wywiadu Wojsko.tvego,Maciej HUNIA, przypomniał'że niedoskonałość
prawa pozwala w pewnych sytuacjachna legalnewykorzystywanięp|ocedurna szkodę
palistwa.Należy zatem dążyćdo elirninacjiwad systemu,m.in. poprzez udoskonalenie
usta\łry
lobbingowęj'

Prezesllady Ministrów Donald
Prz€ w odnicfącyKoIegiumdo spraw SlużbSpccja|nych'
prawa,w tym ustawy
udoskona|ania
TUSK, zgodziłsię z SzefemSWW co do koniecztrości
lobbingowej.wskazał także na główne,jego zdaniern,zadania dla slużb w zakfesie
korupcji:
zapobiegania
- grcmadze[ie irt|onnacji dotyczących uczestników procesów prywatyzacyjnych,ze
po1encjalnyclr
inwestorów;
szczególnymuwzględnieniem
- dysttybucjainformacjii współpraoa
pomiędzyshżbamii resońami;
- udzielanie wsparcia infonnacyjnegoosobonr podejmującymdecyzje w procesach
rnanipuJacji
prywatyzacyjnych
i zamówieniachpublicznych'celemwykluczeniamożliwości
porJkreś|ił
konlecznosc
(równocześnie
Premier
przez osoby zainteresowane
daną
Lą
nię budfi wąlpliwości)'
ostŹe
zachowaniaostrożności
, którychuczciwość
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zgodziłsię z sugestiąszefa ABW' aby koordynacjędziałari'na poziomie
Przewodniczący
że całościowynadzór nad projektem
wykonawczym, powierzyć CBA . z zastrzeżf,,$ięm,
SekretarzaKolegium_ zw|ąszcza
sprawować
będzieKancelariaPremiera,za pośrednictwem
specjalnymi'
koordynacjiwiększejgrupyinstytucjipoza służbami
w przypadkukonieczności
_jego
zdaniemwiele
PremierpoparłtakżeinicjatywęcBA w zakresiedziałańedukacyjnych
jest przez urzędnikównie wiedzącychco jest w danym
błędnychdecyzji podejmowanych
prawa.
przypadkunaruszeniem

zgodność
z or'ginrlrE
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