
Dz.U.2010.182.1228 

USTAWA 

z dnia 5 sierpnia 2010r. 

 

O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH 1) 

Art. 34. 

1. Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, której ma ono dotyczyć, 
przedstawi poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności, z 
wyjątkiem poświadczeń bezpieczeństwa wydanych w wyniku przeprowadzenia postępowań 
sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

2. O zatrudnieniu na stanowisku, z którym może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 
osoby, o której mowa w ust. 1, przedstawiającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, 
kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wydał poświadczenie 
bezpieczeństwa, oraz odpowiednio ABW lub SKW. 

3. Od obowiązku określonego w ust. 2 są zwolnieni kierownicy jednostek organizacyjnych 
podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

4. Jeżeli z ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych wynika 
obowiązek dopuszczenia do informacji niejawnych obywateli obcych państw mających 
wykonywać w Rzeczypospolitej Polskiej pracę w interesie innego państwa lub organizacji 
międzynarodowej, postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się. 

5. Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii 
Senatu lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego działu 
administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku ABW albo SKW, mogą: 

1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, wyrazić pisemną 
zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie 
nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa; 

2) wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle 
tajne” osobie, wobec której wszczęto poszerzone postępowanie sprawdzające. 

6. W stanach nadzwyczajnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów, 
każdy w swoim zakresie, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 
postępowania sprawdzającego. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, kopię zgody na udostępnienie informacji 
niejawnych lub odstąpienie od przeprowadzenia postępowania sprawdzającego przekazuje się 
odpowiednio do ABW lub SKW. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy służb i instytucji uprawnionych do 
przeprowadzania poszerzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

9. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” osobie, wobec której 
wszczęto postępowanie sprawdzające, może wyrazić, w formie pisemnej, kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone. 



10. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 11–13, 
wobec: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby wybranej na ten urząd; 

2) Marszałka Sejmu; 

3) Marszałka Senatu; 

4) Prezesa Rady Ministrów; 

5) członka Rady Ministrów; 

6) Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 

7) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

8) Rzecznika Praw Obywatelskich; 

9) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

10) członka Rady Polityki Pieniężnej; 

11) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

12) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu; 

13) Szefa Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa Rady 
Ministrów; 

14) posła i senatora; 

15) sędziego sądu powszechnego i sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, sądów 
administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Stanu 
i Trybunału Konstytucyjnego, ławnika sądu powszechnego i ławnika sądu wojskowego oraz 
prokuratora i asesora prokuratury pełniącego czynności prokuratorskie. 

11. W stosunku do osób zajmujących lub kandydujących na stanowiska albo pełniących 
funkcje, o których mowa w ust. 10 pkt 5–15, ubiegających się o dostęp do informacji 
niejawnych organizacji międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy 
międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską, ABW albo SKW, przeprowadzają 
poszerzone postępowanie sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie tego 
postępowania występuje osoba uprawniona do powołania na to stanowisko lub Marszałek 
Sejmu w stosunku do posłów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo Marszałek 
Senatu w stosunku do senatorów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Senat. 

12. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6–13, oraz wobec 
posłów lub senatorów, których obowiązki poselskie bądź senatorskie wymagają dostępu do 
informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, ABW przeprowadza poszerzone postępowanie 
sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie tego postępowania występuje osoba 
uprawniona do powołania na to stanowisko lub Marszałek Sejmu w stosunku do posłów lub 
jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo Marszałek Senatu w stosunku do senatorów lub 
jeżeli do powołania jest uprawniony Senat. 

13. Postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ust. 12, w stosunku do osób kandydujących 
na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6–13, powinno być zakończone przed upływem 14 
dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie tego postępowania wraz z wypełnioną ankietą, 
o której mowa w art. 24 ust. 10. 

14. W przypadku zakończenia postępowania sprawdzającego prowadzonego na wniosek 
Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu decyzją o odmowie wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa, Prezes Rady Ministrów przedstawia informację o powodach tej decyzji 
odpowiednio Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu. 

15. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz Marszałek Sejmu i 
Marszałek Senatu zapoznają się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składają 
oświadczenie o znajomości tych przepisów. Oświadczenie przechowuje się odpowiednio w 
Kancelariach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu albo 
Senatu. 

 


