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Honorata Sawicka

Post powania odwo!awcze od decyzji pe!nomocników
do spraw ochrony informacji niejawnych – 10 lat do"wiadcze#
szefa ABW jako organu II instancji
Realizowane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych1, zwanej dalej ustaw , post!powania sprawdzaj ce, maj ce na
celu ustalenie, czy osoby, wobec których s prowadzone, daj r!kojmi! zachowania
tajemnicy, g"!boko ingeruj w #ycie osobiste tych osób. W toku procedur gromadzonych
jest wiele informacji, tak#e tzw. wra#liwych. W zwi zku z tym musi istnie$ gwarancja prawid"owego przechowywania danych i nieujawniania ich poza przypadkami
wskazanymi w ustawie. Dodatkowo bardzo istotne jest zapewnienie prawid"owego przeanalizowania i wykorzystania uzyskanych informacji. To, czy rzeczywi%cie czynno%ci
te s realizowane w prawid"owy sposób, organ niezale#ny od podmiotu prowadz cego
post!powanie mo#e skontrolowa$ w toku post!powania odwo"awczego i skargowego.
W z w yk " ych post!powa n iach sprawd zaj cych, realizowanych przez pe"nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, osoby sprawdzane mog odwo"a$ si! od
jego rozstrzygni!$ do organu wy#szego rz!du (poza oczywi%cie sytuacjami pozytywnego zako&czenia post!powania w pierwszej instancji), którym jest szef najwi!kszej
polskiej s"u#by specjalnej – Agencji Bezpiecze&stwa Wewn!trznego2. Co wa#ne, decyzje organu drugiej instancji, w przypadku ich zaskar#enia, podlegaj tak#e nadzorowi
realizowanemu przez Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie.
W regulacji prawnej poj!cie odwo "a n ia stosowane jest do okre%lenia %rodka
zaskar#enia uruchamiaj cego tok post!powania odwo"awczego przed organami bezpo%rednio wy#szego stopnia w stosunku do organu wydaj cego zaskar#on decyzj!.
Post!powanie odwo"awcze jest oparte w pe"ni na zasadzie skargowo%ci. Oznacza to, #e
mo#e by$ uruchomione tylko w wyniku podj!cia przez uprawniony podmiot czynno%ci
procesowej jak jest wniesienie odwo"ania3, nigdy za% nie mo#e by$ wszcz!te z urz!du.
Mo#liwo%$ odwo"ywania si! od decyzji pierwszoinstancyjnej oznacza wi!c, #e ka#da
sprawa administracyjna jest rozpoznawana i rozstrzygana dwukrotnie: po raz pierwszy
przed organem pierwszej instancji i jego decyzj , a na # danie uprawnionego podmiotu
– po raz drugi przez organ odwo"awczy i jego decyzj . Wac"aw Dawidowicz twierdzi, #e
istot administracyjnego toku instancji jest ponowne (powtórne) merytoryczne rozpatrywanie i rozstrzyganie sprawy administracyjnej, a nie tylko kontrola prawid!owo"ci
decyzji organu pierwszej instancji4. Jego zdaniem organ drugiej instancji rozpatruje
spraw# administracyjn tak, jak gdyby nie by!a ona jeszcze rozstrzygni#ta $adn decyzj 5. Z zasady dwuinstancyjno%ci wynika bowiem, #e strona ma prawo do dwukrotnego
1

Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
Poza zadaniami wynikaj cymi z rozdzia"u 6 ustawy szef ABW dokonuje kontroli prawid"owo%ci
prowadzonych przez pe"nomocników ochrony post!powa& sprawdzaj cych w trybie, o którym mowa
w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy.
3
Wyrok WSA w Kielcach II S.A./Ke 375/08 z dnia 25 wrze%nia 2008 r. (LEX nr 471558).
4
W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, PWN, s. 120.
5
Tam#e.
2
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merytorycznego rozpoznania i rozstrzygni!cia sprawy, a nie tylko do skontrolowania
prawid"owo%ci decyzji. Takie postrzeganie instytucji odwo"ania jest zgodne z art. 78
Konstytucji RP6, w my%l którego ka#da ze stron ma prawo do zaskar#ania orzecze&
i decyzji wydanych w pierwszej instancji, z zastrze#eniem wyj tków przewidzianych
ustaw .
Post!powanie sprawdzaj ce uregulowane w ustawie okre%lane jest jako procedura
quasi-administracyjna. Oznacza to, #e w jej toku tylko poszczególne przepisy Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post#powania administracyjnego7 (kpa), s stosowane
wprost8, pozosta"e za% przepisy proceduralne zosta"y zawarte w ustawie jako przeniesione w brzmieniu nadanym przez kpa albo po ich zmodyÞkowaniu. Przepisy dotycz ce
post!powania odwo"awczego w post!powaniu sprawdzaj cym zosta"y unormowane
w rozdziale szóstym ustawy. Wynika z nich, #e od decyzji o odmowie wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa, o cofni!ciu takiego po%wiadczenia, o umorzeniu post!powania
sprawdzaj cego albo kontrolnego post!powania sprawdzaj cego, osobie sprawdzanej
przys"uguje prawo wniesienia odwo"ania. Taki %rodek zaskar#enia mo#liwy jest równie#
do zastosowania w odniesieniu do decyzji o stwierdzeniu niewa#no%ci decyzji i o wznowieniu post!powania sprawdzaj cego lub kontrolnego post!powania sprawdzaj cego.
W poprzedniej Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych9, zwanej dalej ustaw z 1999 r., instytucja odwo"ania si! od rozstrzygni!cia
ko&cz cego post!powanie sprawdzaj ce nie wyst!powa"a. Ustawodawca – poza tym, #e
nie przewidzia" w niej #adnych przepisów proceduralnych – uzna", i# do post!powania
sprawdzaj cego nie maj zastosowania równie# przepisy Kodeksu post!powania administracyjnego oraz przepisy o zaskar#aniu do Naczelnego S du Administracyjnego10.
Odmowa wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa ko&czy"a post!powanie. W pierwotnym brzmieniu ustawy nie przewidziano decyzji o cofni!ciu po%wiadczenia, umorzeniu
post!powania sprawdzaj cego, stwierdzeniu niewa#no%ci decyzji czy wznowieniu
post!powania. Wobec osoby sprawdzanej, która by"a adresatem takiego rozstrzygni!cia, mo#na by"o jedynie przeprowadzi$ kolejne post!powanie sprawdzaj ce, ale dopiero
najwcze%niej po roku od daty odmowy wydania jej po%wiadczenia. Swego rodzaju
namiastk post!powania odwo"awczego, ale tylko w stosunku do decyzji wydawanych
przez ówczesne s"u#by ochrony pa&stwa, by"o post!powanie kontrolne prowadzone
przez Prezesa Rady Ministrów11.
Powy#sze rozwi zanie zosta"o – s"usznie, zdaniem autora – zakwestionowane
przez Trybuna" Konstytucyjny. W wyroku z 10 maja 2000 r.12, po rozpoznaniu wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybuna" Konstytucyjny orzek", i# art. 42 ust. 1 ustawy
6

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483
z pó*n. zm.)
7
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó*n. zm.
8
Art. 3 ustawy: Do post#powa% sprawdzaj cych, kontrolnych post#powa% sprawdzaj cych oraz
post#powa% bezpiecze%stwa przemys!owego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, maj zastosowanie
przepisy: art. 6-8, art. 12, art. 14-16, art. 24 § 1 pkt 1-6 i § 2-4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1-3,
art. 35 § 1, art. 39, art. 41-47, art. 50, art. 55, art. 57-60, art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 65, art. 72,
art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 103, art. 104, art. 105 § 2, art. 107, art. 109
§ 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 125 § 1, art. 156-158 oraz art. 217.
9
Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95.
10
Art. 42 ust. 1 ustawy z 1999 r.
11
Art. 43 ust. 1 ustawy z 1999 r.
12
Sygn. akt K. 21/99; Dz.U. Nr 39, poz. 462.
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z 1999 r. jest niezgodny z art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Cz"owieka i Podstawowych Wolno%ci, sporz dzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r.13 przez to, #e pozbawia osob!
sprawdzan jakiegokolwiek skutecznego %rodka odwo"awczego w wypadku odmowy
wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa. Trybuna" uzna" ponadto, i# zaskar#ony przepis jest niezgodny równie# z art. 45 ust. 114 i art. 77 ust. 215 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, poniewa# w zakresie realizacji prawa dost!pu do s"u#by publicznej zamyka
drog! do s du, uniemo#liwiaj c kontrol! zgodno%ci z prawem procedur stosowanych
w post!powaniu sprawdzaj cym. Maj c to na wzgl!dzie Trybuna" Konstytucyjny zadecydowa", #e art. 42 ust. 1 ustawy z 1999 r. utraci moc obowi zywania 31 stycznia 2001 r.
W zwi zku z powy#szym orzeczeniem nast pi"a konieczno%$ znowelizowania
ustawy z 1999 r. Dokonano tego Ustaw z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych16, która wesz"a w #ycie 8 kwietnia 2001 r., przede
wszystkim poprzez uzupe"nienie tre%ci ustawy z 1999 r. o nowy rozdzia" zatytu"owany
„Post!powanie odwo"awcze i skargowe”. Od tego momentu osoba sprawdzana uzyska"a prawo odwo"ania si! od odmowy wydania jej po%wiadczenia bezpiecze&stwa,
a w przypadku utrzymania jej przez organ odwo"awczy w mocy – prawo zaskar#enia
decyzji drugoinstancyjnej do Naczelnego S du Administracyjnego17. Ustawodawca,
wprowadzaj c przepisy proceduralne zwi zane z post!powaniem odwo"awczym i skargowym, jednocze%nie podkre%li", #e do post!powania sprawdzaj cego nadal nie b!d
mia"y zastosowania przepisy kpa. Wyj tkiem od tej zasady by" jedynie przepis dotycz cy
konieczno%ci dor!czenia osobie sprawdzanej odmowy wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa – w tym zakresie przepisy kpa mia"y odpowiednie odniesienie. Co wa#ne,
prawo do wniesienia odwo"ania otrzyma"y tak#e osoby, wobec których post!powanie
sprawdzaj ce z wynikiem negatywnym zako&czy"o si! przed wej%ciem w #ycie noweli.
Taki stan prawny obowi zywa" do 16 czerwca 2005 r., tj. do czasu wej%cia
w #ycie kolejnej, najwi!kszej, nowelizacji ustawy z 1999 r.18 Jedn z wprowadzonych
przez ni zmian by" przepis, i# w zakresie w niej nieuregulowanym do post!powania
sprawdzaj cego, post!powania odwo"awczego oraz post!powania bezpiecze&stwa
przemys"owego zastosowanie b!d mia"y wymienione w art. 1 ust. 4 przepisy kpa19.
Zabieg taki oznacza" usankcjonowanie obowi zku prowadzenia wy#ej wymienionych
procedur zgodnie z najwa#niejszymi ogólnoprawnymi zasadami. Najistotniejsze z nich
to: zasada praworz dno%ci zobowi zuj ca organy administracji publicznej do dzia"ania
na podstawie przepisów prawa, zasada szybko%ci post!powania, zgodnie z któr podmioty te powinny dzia"a$ wnikliwie i szybko, pos"uguj c si! mo#liwie najprostszymi
13

Ka$dy, czyje prawa i wolno"ci zawarte w niniejszej konwencji zosta!y naruszone, ma prawo do
skutecznego "rodka odwo!awczego do w!a"ciwego organu pa%stwowego tak$e wówczas, gdy naruszenia
dokona!y osoby wykonuj ce swoje funkcje urz#dowe – art. 13 Konwencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
z pó*n. zm.).
14
Ka$dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw!oki
przez w!a"ciwy, niezale$ny, bezstronny i niezawis!y s d.
15
Ustawa nie mo$e nikomu zamyka& drogi s dowej dochodzenia naruszonych wolno"ci lub praw.
16
Dz.U. z 2001 r. Nr 22, poz. 247.
17
Do 1 stycznia 2004 r., czyli wej%cia w #ycie ustawy Prawo o ustroju s dów administracyjnych, nie
funkcjonowa"y wojewódzkie s dy administracyjne, a NSA by"o jedynym s dem administracyjnym.
18
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 727).
19
Art. 6-8, art. 12, art. 14-16, art. 24 § 1 pkt 1-6 i § 2-4, art. 26 § 1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1-3,
art. 35 § 1, art. 39, art. 41-47, art. 57-60, art. 61 § 3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art.
101, art. 104, art. 105, art. 107, art. 112, art. 113, art. 156-158 oraz art. 217 kpa.
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%rodkami prowadz cymi do za"atwienia sprawy oraz zasada pisemno%ci, zobowi zuj ca
do jej za"atwiania w formie pisemnej (od tego czasu wszystkie czynno%ci post!powania
musia"y by$ dokumentowane). Istotne z punktu widzenia prowadzenia post!powania
odwo"awczego by"o zastosowanie przepisów reguluj cych zasady obliczania terminów
(chocia#by ze wzgl!du na to, aby w przypadku przekroczenia terminu do wniesienia
odwo"ania, móc wyda$ postanowienie o jego uchybieniu). Do post!powania sprawdzaj cego wdro#one zosta"y równie# wa#ne instytucje z kpa – umorzenie post!powania
i jego zawieszenie. Umorzenie post!powania sprawdzaj cego nast!powa"o od tej
pory w drodze decyzji, od której osobie sprawdzanej przys"ugiwa"o prawo wniesienia
odwo"ania do organu drugiej instancji. W wyniku omawianej nowelizacji zosta"o
uregulowane tak#e kontrolne post!powanie sprawdzaj ce. Wcze%niej, w przypadku
gdy w odniesieniu do osoby, której wydano po%wiadczenie bezpiecze&stwa, zosta"y
ujawnione nowe fakty wskazuj ce, #e nie daje ona r!kojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzane by"o kolejne post!powanie sprawdzaj ce. Taka procedura mog"a zako&czy$
si! odmow wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa, co by"o równoznaczne z utrat
kwaliÞkacji osoby sprawdzanej do zajmowania stanowiska lub z jej nieprzydatno%ci
na zajmowanym stanowisku. Unormowanie kontrolnego post!powania sprawdzaj cego
spowodowa"o, #e w sytuacji niedawania r!kojmi zachowania tajemnicy przez osob!
sprawdzan , podmiot prowadz cy tak procedur! ko&czy" j wydaniem decyzji
o cofni!ciu jej po%wiadczenia bezpiecze&stwa, od której mo#na by"o odwo"a$ si! do
organu nadrz!dnego. Mo#liwo%$ zastosowania takiego %rodka zaskar#enia – w konsekwencji wprowadzenia stosowania w post!powaniu sprawdzaj cym, odwo"awczym
i bezpiecze&stwa przemys"owego przepisów kpa - osoba sprawdzana zyska"a tak#e
w przypadku wydania w jej sprawie stwierdzenia niewa#no%ci decyzji ko&cz cej procedur! sprawdzaj c . Szczególnie istotne dla osoby odwo"uj cej si! od niekorzystnej
dla siebie decyzji pe"nomocnika ochrony by" na"o#ony zarówno na organ I instancji, jak
i organ odwo"awczy, obowi zek sporz dzenia prawnego i faktycznego uzasadnienia
decyzji. Od uzasadnienia faktycznego mo#na by"o odst pi$ lub je ograniczy$ tylko
w zakresie, w jakim udost!pnienie informacji osobie sprawdzanej mog"oby spowodowa$
istotne zagro#enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotycz cych
porz dku publicznego, obronno%ci, bezpiecze&stwa, stosunków mi!dzynarodowych lub
gospodarczych pa&stwa20.
Do czasu wej%cia w #ycie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych
(2 stycznia 2011 r.), stan prawny reguluj cy procedur! odwo"awcz w post!powaniu
sprawdzaj cym nie uleg" zasadniczym zmianom. Obecnie osoba sprawdzana mo#e
odwo"a$ si! od decyzji o odmowie wydania lub cofni!ciu po%wiadczenia bezpiecze&stwa,
umorzeniu lub wznowieniu post!powania sprawdzaj cego, lub o stwierdzeniu niewa#no%ci podj!tego wobec niej rozstrzygni!cia. W zale#no%ci od tego, kto wydaje skar#on
decyzj!, odwo"anie sk"ada si! do Prezesa Rady Ministrów (od decyzji wydanych przez
podmioty wymienione w art. 23 ust. 2 i 5 ustawy21 w zwyk"ym lub poszerzonym post!powaniu sprawdzaj cym) b d* do szefa ABW lub szefa SKW (w przypadku decyzji
wydanych w zwyk"ym post!powaniu sprawdzaj cym przez pe"nomocników ochrony
w pozosta"ych jednostkach organizacyjnych b!d cych podmiotami ustawy22).

20
21
22

Art. 36 ust. 4a i art. 48f ust. 2 w zw. z art. 48i ust. 2 ustawy z 1999 r.
ABW i SKW – ust. 2; AW, CBA BOR, Policja, SW, SG, +W – ust. 5.
Art. 1 ust. 2 ustawy.
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Na potrzeby niniejszego artyku"u skoncentrowano si! na odwo"aniach od
decyzji wydanych przez pe"nomocników ochrony z jednostek znajduj cych si!
w „obszarze pozostaj cym we w"a%ciwo%ci ABW”, sk"adanych do szefa ABW
(Agencja Bezpiecze&stwa Wewn!trznego realizuje bowiem zadania zwi zane
z nadzorowaniem funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i osób podlegaj cych ustawie, poza tymi, które
podlegaj nadzorowi S"u#by Kontrwywiadu Wojskowego23). Odwo"anie nie wymaga
uzasadnienia. Oczywi%cie sformu"owanie dok"adnych zarzutów czy te# # da& le#y
w interesie odwo"uj cego si!, gdy# zdecydowanie u"atwia organowi odwo"awczemu
podj!cie korzystnego dla niego rozstrzygni!cia, jednak wystarczy, aby osoba sprawdzana zawar"a w nim niezadowolenie z rozstrzygni!cia zawartego w skar#onej decyzji.
Odwo"anie powinno zawiera$ podpis wnosz cego, gdy# uznanie za odwo!anie pisma
niepodpisanego przez osob# wnosz c odwo!anie powoduje, $e organ drugiej instancji
bez podstawy prawnej wyst#puje w charakterze organu odwo!awczego. W tej sytuacji
decyzja organu drugiej instancji jest dotkni#ta wad niewa$no"ci24. Omawiany %rodek
zaskar#enia osoba sprawdzana jest zobowi zana wnie%$ za po%rednictwem pe"nomocnika ochrony, który wyda" skar#on decyzj!. Oznacza to, #e odwo"anie powinno by$
adresowane do szefa ABW (nie dyrektora konkretnej delegatury ABW, co czasami si!
zdarza), ale przekazane do niego przez pe"nomocnika ochrony.
Od momentu dor!czenia osobie sprawdzanej decyzji pe"nomocnika ochrony,
ma ona czterna%cie dni na wniesienie odwo"ania. W ci gu kolejnych czternastu dni
pe"nomocnik ochrony zobowi zany jest przes"a$ otrzymane odwo"anie wraz z aktami
post!powania sprawdzaj cego do organu odwo"awczego, czyli szefa ABW. Warto przy
tym podkre%li$, #e o ile przekroczenie tego drugiego terminu nie wi #e si! z negatywnymi konsekwencjami dla osoby sprawdzanej (poza oczywi%cie przed"u#eniem
procedury), to niedotrzymanie pierwszego zaowocuje tylko formalnym zako&czeniem
wszcz!tego post!powania odwo"awczego. W takiej sytuacji organ odwo"awczy zamiast
merytorycznego rozpatrzenia odwo"ania, wyda postanowienie o uchybieniu terminu
do jego wniesienia. Aby zapobiec takiemu rozstrzygni!ciu, wnosz cy odwo"anie
mo#e jednocze%nie – je%li oczywi%cie istniej uzasadnione powody – z"o#y$ wniosek
o przywrócenie terminu do jego wniesienia25. Wówczas szef ABW, oczywi%cie tylko
w przypadku uznania wniosku za zasadny, wyda postanowienie przywracaj ce termin
i rozpatrzy odwo"anie (w sytuacji uznania argumentów za niewystarczaj ce, zapadnie
postanowienie o odmowie przywrócenia terminu i dalszy tok post!powania odwo"awczego nie nast pi). Pami!ta$ jednak przy tym nale#y, #e wniosek o przywrócenie
terminu do wniesienia odwo"ania nale#y z"o#y$ w terminie siedmiu dni od dnia ust pienia przyczyny uchybienia terminu.
Poza wyja%nieniem kwestii dochowania terminu organ odwo"awczy, zanim
przyst pi do w"a%ciwego post!powania wyja%niaj cego, bada jeszcze, czy zachodz
przes"anki, które uzasadnia"yby uznanie odwo"ania za niedopuszczalne. Takie wyst!puj wówczas, gdy na przyk"ad odwo"anie wnosi osoba niemaj ca uprawnie& do jego

23

Art. 10 ust. 2 ustawy: SKW realizuje zadania w odniesieniu do MON oraz jednostek organizacyjnych
podleg!ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, ataszatów obrony w placówkach
zagranicznych i $o!nierzy w s!u$bie czynnej wyznaczonych na stanowiska s!u$bowe w innych jednostkach
organizacyjnych ni$ wy$ej wymienionych.
24
Wyrok NSA z 18.05.1994 r. S.A./Gd 2365/93 (POP 1997, Nr 3, poz. 62).
25
Art. 58 kpa w zw. z art. 3 ustawy.
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wniesienia (nieb!d ca osob sprawdzan ) albo wyczerpano ju# tok instancji (zapad"a
ju# decyzja w drugiej instancji).
Zarówno postanowienia stwierdzaj ce uchybienie terminu do wniesienia
odwo"ania, jak i o niedopuszczalno%ci jego wniesienia, s ostateczne z mocy prawa26.
Mo#na jednak z!o$y& przeciw nim skarg# do Wojewódzkiego S du Administracyjnego
w Warszawie. Jest to wa$ne uprawnienie, jako $e te postanowienia dotycz istotnej
sprawy – istotnych interesów strony; mianowicie zamykaj jej mo$liwo"& skorzystania
z instancyjnej kontroli decyzji, bowiem nie dopuszczaj do wszcz#cia fazy rozpoznawczej w post#powaniu odwo!awczym przed organem drugiej instancji27.
W kolejnej fazie post!powania odwo"awczego szef ABW przeprowadza post!powanie wyja%niaj ce, którego przedmiotem jest ponowne rozpatrzenie sprawy,
rozstrzygni!tej decyzj pe"nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. W tym
celu dokonuje oceny materia"u dowodowego zebranego w post!powaniu wyja%niaj cym
przed organem pierwszej instancji i podejmuje dzia"ania niezb!dne do dok"adnego
wyja%nienia stanu faktycznego sprawy. Na tym etapie organ odwo"awczy mo#e na
# danie osoby sprawdzanej lub z urz!du zleci$ pe"nomocnikowi przeprowadzenie
dodatkowych czynno%ci w celu uzupe"nienia dowodów i materia"ów w post!powaniu
sprawdzaj cym lub kontrolnym post!powaniu sprawdzaj cym. W zleceniu takim
zawsze jest szczegó"owo wyja%nione, jakie dzia"ania organ pierwszej instancji ma
w tym zakresie zrealizowa$. Przyk"adem takiego zlecenia mo#e by$ ustalenie, na jakim
etapie jest tocz ca si! wobec osoby sprawdzanej sprawa s dowa, jaki zapad" w niej
wyrok albo pro%ba o przes"anie organowi odwo"awczemu orzeczenia s du. Zdarzy$
si! równie# mo#e, #e szef ABW zleci pe"nomocnikowi ochrony dokonanie ponownego sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym. Tak te# zdarzy"o si! w sprawie,
w której osoba sprawdzana poinformowa"a w odwo"aniu, i# wyrok, wbrew informacji
przekazanej przez KRK pe"nomocnikowi ochrony, jest ju# zatarty. Dysponuj c w tej
sprawie sprzecznymi informacjami, organ odwo"awczy zleci" pe"nomocnikowi ochrony
ustalenie rzeczywistego stanu prawnego. Szef ABW, dzia"aj c zgodnie z zasad prawdy
materialnej28, mo#e równie# bez po%rednictwa organu pierwszej instancji, kierowa$
pytania do osoby sprawdzanej lub w"a%ciwych w danej sprawie podmiotów.
Post!powanie odwo"awcze powinno zosta$ zako&czone nie pó*niej, ni# w ci gu
trzech miesi!cy od dnia, w którym wp"yn!"o do organu je rozpatruj cego. Nale#y
jednak pami!ta$, i# wskazany przez ustawodawc! termin jest instrukcyjny, co oznacza,
#e jego up"yw nie skutkuje niewa#no%ci czynno%ci podejmowanych przez organ po
terminie. W przypadku nierozpatrzenia odwo"ania w terminie trzech miesi!cy, nie
mo#na z tego tytu"u stawia$ organowi zarzutu przewlek"o%ci post!powania, chyba #e
przekroczenie terminu ewidentnie jest wynikiem jego bezczynno%ci (w dotychczasowej
praktyce dzia"ania szefa ABW jako organu odwo"awczego niedotrzymanie terminu
przeznaczonego na rozpatrzenie sprawy zdarza"o si! naprawd! sporadycznie i by"o
spowodowane wy" cznie realizacj czasoch"onnych czynno%ci wyja%niaj cych). Aby
dochowa$ wskazanego w ustawie terminu, niezwykle istotne jest, by pe"nomocnicy
ochrony, przesy"aj c organowi odwo"awczemu odwo"anie osoby sprawdzanej, do" czyli
26

Art. 36 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy.
Post#powanie administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2010, C.H. Beck, s. 193.
28
Art. 7 kpa: w toku post#powania organy administracji publicznej stoj na stra$y praworz dno"ci
i podejmuj wszelkie kroki niezb#dne do dok!adnego wyja"nienia stanu faktycznego oraz za!atwienia
sprawy, maj c na wzgl#dzie interes spo!eczny i s!uszny interes obywateli.
27
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do niego ca"o%$ akt post!powania sprawdzaj cego. Mimo tego, #e taki obowi zek
narzuca pe"nomocnikom ochrony sam ustawodawca29, bardzo cz!sto o nim zapominaj .
To z kolei powoduje, #e szef ABW jest zmuszony monitowa$ o dostarczenie akt przeprowadzonej przez organ pierwszej instancji procedury (s mu one przecie# niezb!dne
do rozpatrzenia odwo"ania), co nieuchronnie prowadzi do przed"u#enia post!powania
odwo"awczego.
Prowadzona przez szefa ABW procedura mo#e zako&czy$ si! utrzymaniem
w mocy decyzji pe"nomocnika ochrony (takich rozstrzygni!$ zapad"o dotychczas
56 na 118 rozpatrzonych odwo"a&), jej uchyleniem i przekazaniem sprawy do ponownego
rozpatrzenia (17) lub uchyleniem decyzji i nakazaniem wydania osobie sprawdzanej
po%wiadczenia bezpiecze&stwa (33). W przypadku odwo"ania od decyzji o cofni!ciu
po%wiadczenia bezpiecze&stwa, szef ABW mo#e równie# uchyli$ tak decyzj!. Drugi
z wymienionych sposobów zako&czenia post!powania odwo"awczego (przekazanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia) ustawodawca usankcjonowa" dopiero w nowej
ustawie30, niemniej jednak jeszcze pod rz dami ustawy z 1999 r. szef ABW korzysta"
z niego w prowadzonych procedurach. Co prawda artyku" kodeksu post!powania
administracyjnego, na którego podstawie organ odwo"awczy uchyla" wówczas decyzje
pe"nomocnika ochrony i przekazywa" spraw! do ponownego rozpatrzenia, tj. art. 138
§ 2 kpa31, nie by" wymieniony w art. 1 ust. 4 ustawy z 1999 r.32, ale nie oznacza"o to,
i# istnia" wyra*ny zakaz jego stosowania. Mo#liwo%$ powo"ywania si! na ten przepis
organ odwo"awczy wywodzi" z za"o#enia, #e system prawa co do zasady jest zupe"ny.
Oznacza to nie tyle, #e ustawodawca rzeczywi%cie przewidzia" unormowania ka#dej
sytuacji wymagaj cej rozstrzygni!cia na gruncie prawa, ile dyrektyw! dla stosuj cych
prawo, i# winni oni traktowa$ system jako zupe"ny. Ustawodawca tworz c przepisy, nie
jest bowiem w stanie przewidzie$ wszystkich ewentualno%ci. W rezultacie zachodz
sytuacje, których obowi zuj ce prawo nie normuje, mimo #e istnieje taka potrzeba.
Mamy wówczas do czynienia z tzw. luk prawn i dopiero po pewnym czasie, gdy
dzia"alno%$ organów stosuj cych prawo dostarcza do%wiadcze&, wype"nia si! t! luk!
poprzez wydanie odpowiednich regulacji. Tak te# sta"o si! w odniesieniu do omawianej
kwestii. Luk! prawn polegaj c na braku mo#liwo%ci uchylenia przez szefa ABW
wadliwej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia wype"ni" przepis
art. 36 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 233 nowej ustawy.
Najcz!stszym powodem przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia
by"o niedope"nianie przez pe"nomocników ochrony wszystkich czynno%ci post!powa-

29

Art. 35 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy: Podmiot [...] jest obowi zany przes!a& odwo!anie
wraz z aktami post#powania sprawdzaj cego lub kontrolnego post#powania sprawdzaj cego [...] w terminie
14 dni od dnia, w którym otrzyma! odwo!anie.
30
Art. 36 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy: Szef ABW uchyla decyzj# podmiotu, który
przeprowadzi! post#powanie sprawdzaj ce lub kontrolne post#powanie sprawdzaj ce i przekazuje spraw#
do ponownego rozpatrzenia.
31
Art. 138 § 2 kpa: Organ odwo!awczy mo$e uchyli& zaskar$on decyzj# w ca!o"ci i przekaza&
spraw# do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygni#cie sprawy wymaga
uprzedniego przeprowadzenia post#powania wyja"niaj cego w ca!o"ci lub w znacznej cz#"ci. Przekazuj c
spraw# organ ten mo$e wskaza&, jakie okoliczno"ci nale$y wzi & pod uwag# przy ponownym rozpatrzeniu
sprawy.
32
Patrz przypis nr 17.
33
Patrz przypis nr 27.
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nia sprawdzaj cego. Przepisem art. 37 ust. 4 pkt 3 ustawy z 1999 r.34 ustawodawca
narzuci" organowi prowadz cemu zwyk"e post!powanie sprawdzaj ce obowi zek
przeprowadzenia rozmowy z osob sprawdzan , je#eli jest to konieczne na podstawie
uzyskanych informacji. Pe"nomocnicy ochrony nie zawsze jednak realizowali t! czynno%$. W sytuacji gdy w toku procedury otrzymywali informacje (np. od ABW, z KRK
czy CZSW) sprzeczne z tymi, które w ankiecie bezpiecze&stwa osobowego poda"a osoba
sprawdzana, zamiast wyja%nienia tej rozbie#no%ci, wydawali odmow! po%wiadczenia
bezpiecze&stwa. Dzia"anie takie musia"o by$ uznawane przez organ odwo"awczy za
nieprawid"owe, gdy# podstaw wydania odmowy po%wiadczenia bezpiecze&stwa nie
mo#e by$ wy" cznie powo"anie si! na fakt podawania przez osob! sprawdzan informacji nieprawdziwych, konieczne w tym wypadku jest jeszcze uprawdopodobnienie,
#e osoba sprawdzana %wiadomie wprowadzi"a w b" d organ realizuj cy wobec niej
procedur! sprawdzaj c 35. Temu w"a%nie mia" s"u#y$, cz!sto pomijany przez pe"nomocników ochrony, art. 37 ust. 4 pkt 3 ustawy z 1999 r. (dzi% art. 25 ust. 5 ustawy36). Innym
powodem, dla którego szef ABW wydawa" decyzje do ponownego rozpatrzenia sprawy,
by" brak uzasadnienia decyzji pierwszoinstanyjnej. Zgodnie z art. 36 ust. 4a ustawy
z 1999 r. decyzja o odmowie wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa powinna zawiera$ uzasadnienie faktyczne i prawne. Jest ono bowiem integraln cz!%ci decyzji i jego
zadaniem jest wyja%nienie rozstrzygni!cia, stanowi cego dyspozytywn cz!%$ decyzji.
Jak wynika z art. 107 § 3 kpa, uzasadnienie faktyczne powinno zawiera$ wskazanie
informacji, które organ uzna" za udowodnione, dowodów, na których si! opar", oraz
przyczyn, z których powodu innym dowodom odmówi" wiarygodno%ci i mocy dowodowej. Uzasadnienie prawne powinno natomiast zawiera$ wyja%nienie podstawy prawnej
decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Na podstawie przywo"anego art. 36 ust. 4a
ustawy z 1999 r. od uzasadnienia faktycznego mo#na odst pi$ lub je ograniczy$ tylko
w zakresie, w jakim udost!pnienie informacji osobie sprawdzanej mog"oby spowodowa$ istotne zagro#enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej,
dotycz cych porz dku publicznego, obronno%ci, bezpiecze&stwa, stosunków mi!dzynarodowych lub gospodarczych pa&stwa. W przypadku niewyst!powania takich
okoliczno%ci, odst pienie od uzasadnienia uniemo#liwia osobie sprawdzanej zapoznanie si! z przes"ankami rozstrzygni!cia. Uznaj c, #e takie dzia"anie ma istotny wp"yw
na wynik sprawy, organ odwo"awczy uchyla" wadliw decyzj! i zwraca" spraw! do
ponownego rozpatrzenia przez pe"nomocnika ochrony.
Z praktyki szefa ABW jako organu odwo"awczego mo#na stwierdzi$, #e mniej
wi!cej po"ow! stanowi sprawy, które nie budzi"y powa#niejszych w tpliwo%ci co
do utrzymania w mocy decyzji pe"nomocników ochrony. Dotyczy"o to m.in. sytuacji
uprawdopodobniaj cych %wiadome wprowadzanie w b" d organu prowadz cego
post!powanie sprawdzaj ce w kwestii istotnych dla ochrony informacji niejawnych czy
skazania osoby sprawdzanej za pope"nienie czynu rzutuj cego na dawanie przez ni
r!kojmi zachowania tajemnicy (np. za przest!pstwo polegaj ce na ujawnieniu informa34

Art. 37 ust. 4 pkt 3 ustawy z 1999 r.: Zwyk!e post#powanie sprawdzaj ce obejmuje rozmow#
z osob sprawdzan , je$eli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji.
35
Art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z 1999 r.: W toku post#powania sprawdzaj cego ustala si#, czy
istniej w tpliwo"ci dotycz ce ukrywania lub "wiadomego niezgodnego z prawd podawania przez osob#
sprawdzan w post#powaniu sprawdzaj cym informacji maj cych znaczenie dla ochrony informacji
niejawnych.
36
Art. 25 ust. 5: Je$eli jest to konieczne w wyniku uzyskanych informacji, zwyk!e post#powanie
sprawdzaj ce obejmuje ponadto rozmow# z osob sprawdzan .
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cji niejawnych). Bywa"y jednak równie# i takie sprawy, gdzie podj!cie rozstrzygni!cia
szefa ABW nie by"o takie oczywiste. Jedna z takich sytuacji zdarzy"a si! przy rozpatrywaniu odwo"ania od decyzji odmawiaj cej wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa
w zwi zku z zatajeniem informacji o tocz cym si! wobec sprawdzanego post!powaniu
karnym i skazaniu go za pope"nienie przest!pstwa umy%lnego %ciganego z oskar#enia
publicznego. W tej sprawie osoba sprawdzana w ankiecie bezpiecze&stwa osobowego
nie poinformowa"a o tocz cym si! wobec niej post!powaniu karnym. Kiedy pe"nomocnik ochrony uzyska" wiedz! na ten temat, sprawdzany potwierdzi" prowadzenie
wobec niego %ledztwa (dostarczy" równie# wszystkie dokumenty z nim zwi zane).
Jednocze%nie wyja%ni", #e powodem nieujawniania tej informacji by" fakt, i# w momencie wype"niania ankiety post!powanie karne by"o zawieszone. W zwi zku z tym,
zgodnie ze zrozumieniem pytania zawartego w pkt 11 ankiety37 oraz ówczesn wiedz ,
sprawdzany potraktowa" zawieszone post!powanie jako de facto nietocz ce si! i dlatego
na przedmiotowe pytanie udzieli" negatywnej odpowiedzi. W swojej decyzji szef ABW
wyja%ni", #e co prawda zawieszenie post!powania stanowi wstrzymanie jego biegu, gdy
kwestia odpowiedzialno%ci nie zosta"a jeszcze rozstrzygni!ta, jednak postanowienie
o zawieszeniu post!powania nie jest orzeczeniem ko&cz cym post!powanie, a jedynie
decyzj wydan w zwi zku z czasow (d"ugotrwa" ) przeszkod uniemo#liwiaj c
prowadzenie post!powania. Dlatego te# zawieszenie post!powania, pomimo tego,
i# w danym momencie rzeczywi%cie nie s realizowane #adne jego czynno%ci, nie
oznacza, #e si! ono nie toczy. O takim post!powaniu nale#y wi!c informowa$ w wype"nianej w post!powaniu sprawdzaj cym ankiecie bezpiecze&stwa osobowego. Maj c to
na uwadze, organ odwo"awczy uzna", i# sprawdzany bez w tpienia mia" obowi zek
poinformowania o tocz cym si! wobec niego – cho$ zawieszonym – post!powaniu
karnym. Jednocze%nie szef ABW podkre%li", #e w jego ocenie z wyja%nie& udzielonych
przez osob! sprawdzan wynika" brak %wiadomego dzia"ania w zatajeniu tej informacji.
Zaznaczy" ponadto, #e wszcz!te wobec sprawdzanego post!powanie karne, w momencie
wype"niania ankiety bezpiecze&stwa osobowego, by"o zawieszone ju# od pó"tora roku
i przez ten okres nie by"y realizowane #adne czynno%ci. Mog"o to zatem, zdaniem organu
odwo"awczego, przes dzi$ o potraktowaniu go przez sprawdzanego jako de facto nietocz cego si!. W zweryÞkowaniu s"uszno%ci tej interpretacji z pewno%ci nie pomóg"
sprawdzanemu brak w ankiecie informacji na temat tego, jak nale#y rozumie$ pytanie
o „aktualnie tocz ce si! post!powanie o ukaranie za przest!pstwa lub wykroczenia”.
W zwi zku z tym szef ABW uzna", #e udzielone przez sprawdzanego szczegó"owe wyja%nienia, nie uprawdopodobniaj jego %wiadomego dzia"ania. Przes dzenie przez organ
odwo"awczy, i# w tej sprawie nie zachodz przes"anki z art. 37 ust. 8 ustawy z 1999 r.38
nie oznacza"o jednak, #e pe"nomocnik ochrony podj " niemaj c podstaw prawnych
decyzj!. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 9 ustawy z 1999 r. organ prowadz cy post!powanie sprawdzaj ce móg" równie# odmówi$ wydania po%wiadczenia bezpiecze&stwa,
je#eli osoba sprawdzana zosta"a skazana prawomocnym wyrokiem za przest!pstwo
umy%lne %cigane z oskar#enia publicznego, tak#e pope"nione za granic . A tak by"o
37

Punkt 11 ankiety bezpiecze&stwa osobowego, stanowi cej za" cznik do ustawy z 1999 r. – Czy
aktualnie tocz si# wobec Pana (-i) post#powania o ukaranie za przest#pstwo lub wykroczenia, o których
Panu (-i) wiadomo?
38
Art. 37 ust. 8 ustawy z 1999 r.: Pe!nomocnik ochrony lub s!u$ba ochrony pa%stwa, w przypadkach
okre"lonych w ust. 2 i 3, odmawiaj wydania po"wiadczenia bezpiecze%stwa, je$eli osoba sprawdzana
"wiadomie poda!a w ankiecie nieprawdziwe lub niepe!ne dane, albo gdy nie zostan usuni#te w tpliwo"ci,
o których mowa w art. 35 ust. 2.
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w tej sprawie. Sprawdzany bowiem zosta" prawomocnym wyrokiem s du uznany
winnym zarzucanego mu czynu i skazany na podstawie art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270
§ 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Charakter pope"nionego przez niego czynu, tj. pos"u#enie
si! w celu osi gni!cia korzy%ci maj tkowych sfa"szowanym dokumentem, z pewno%ci
nie pozosta" bez wp"ywu na ocen! dawania przez niego r!kojmi zachowania tajemnicy.
Maj c to wszystko na uwadze, szef ABW, pomimo braku potwierdzenia zarzucanego
sprawdzanemu %wiadomego wprowadzenia w b" d organu prowadz cego post!powanie
sprawdzaj ce, utrzyma" w mocy decyzj! pe"nomocnika ochrony odmawiaj c wydania
mu po%wiadczenia bezpiecze&stwa.
Ustawa przewiduje jeszcze jeden rodzaj rozstrzygni!cia organu odwo"awczego,
mianowicie stwierdzenie niewa#no%ci decyzji pe"nomocnika ochrony. Zdaniem autora
artyku"u, umieszczenie tego przepisu w katalogu rozstrzygni!$ podejmowanych
w post!powaniu odwo"awczym jest nietrafne. Bezdyskusyjnie zgodzi$ si! trzeba
z tym, #e szef ABW mo#e podj $ rozstrzygni!cie, którym stwierdzi niewa#no%$ decyzji
organu pierwszej instancji, ale nie powinien tego robi$ w post!powaniu odwo"awczym.
Stwierdzi$ niewa#no%$ decyzji mo#na bowiem tylko w nadzwyczajnym post!powaniu
administracyjnym i w przypadkach %ci%le okre%lonych w kpa. Je#eli natomiast strona
wnosi odwo"anie od decyzji organu pierwszej instancji, organ wy#szego stopnia
uzyskuje przymiot organu odwo"awczego i obowi zany jest dokona$ ponownego
rozpatrzenia sprawy pod wzgl!dem merytorycznym. Usuni!cie kwaliÞkowanej wadliwo%ci decyzji administracyjnej w post!powaniu odwo"awczym nast!puje w ramach
kompetencji przyznanych organowi drugiej instancji w art. 138 kpa39, w%ród których
nie przewidziano jednak#e mo#liwo%ci stwierdzenia niewa#no%ci decyzji.
Stwierdzenie niewa#no%ci decyzji wymaga bowiem wszcz!cia odr!bnego
post!powania administracyjnego w tym przedmiocie, a zatem nie mo#e by$ dokonane
w toku post!powania odwo"awczego, nawet w sytuacji gdy organ odwo"awczy ustali",
#e decyzja dotkni!ta jest jedn z kwaliÞkowanych wad wskazanych w art. 156 § 1
kpa40. Kodeks wyró#nia siedem przes"anek stwierdzenia niewa#no%ci, odnosz cych
si! do wadliwego stosowania prawa materialnego. W my%l art. 156 § 1 kpa: Organ
administracji publicznej stwierdza niewa$no"& decyzji, która:
1) wydana zosta!a z ra$ cym naruszeniem przepisów o w!a"ciwo"ci,
2) wydana zosta!a bez podstawy prawnej lub z ra$ cym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy ju$ poprzednio rozstrzygni#tej inn decyzj ostateczn ,
4) zosta!a skierowana do osoby nieb#d cej stron w sprawie,
5) by!a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalno"& ma charakter trwa!y,
6) w razie jej wykonania wywo!a!aby czyn zagro$ony kar ,
7) zawiera wad# powoduj c jej niewa$no"& z mocy prawa.
Decyzja dotkni!ta najpowa#niejszymi wadami nie mo#e jednak by$ konwalidowana, a wymogi pewno%ci obrotu prawnego nakazuj stwierdzenie jej wadliwo%ci
z moc wsteczn od chwili wydania. Na skutek powa#nego naruszenia prawa decyzja
istnieje bowiem jedynie pozornie, a stwierdzenie niewa#no%ci wynika z konieczno%ci
obalenia domniemania zgodno%ci z prawem orzeczenia, które wywo"uje skutki prawne
do chwili stwierdzenia, w przepisanej formie jego niewa#no%ci41.
39
W post!powaniu sprawdzaj cym szef ABW wydaje decyzje na podstawie art. 36 ust. 4 w zw.
z art. 37 ust. 2 ustawy.
40
Kodeks post#powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, C.H. Beck, s. 848.
41
Post#powanie administracyjne..., s. 226.
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Maj c na uwadze merytoryczny zakres artyku"u, ograniczaj cy si! do zagadnienia prowadzonego przez szefa ABW post!powania odwo"awczego, autor nie b!dzie
szczegó"owo omawia$ przes"anek stwierdzenia niewa#no%ci decyzji dotkni!tych najpowa#niejszymi wadami oraz mo#liwych w tym zakresie rozstrzygni!$.
Jednocze%nie nale#y odró#ni$ tryb stwierdzenia niewa#no%ci od nowej instytucji, wprowadzonej ustaw w post!powaniu sprawdzaj cym, jak jest mo#liwo%$ jego
wznowienia. Wznowienie post#powania jest instytucj procesow , która ma na celu
stworzenie prawnej mo$liwo"ci ponownego rozpatrzenia i rozstrzygni#cia sprawy
administracyjnej zako%czonej decyzj ostateczn , w sytuacji gdy post#powanie administracyjne prowadz ce do wydania tej decyzji by!o dotkni#te kwaliÞkowan wad
prawn . Wada, któr dotkni#te jest post#powanie, jest kwaliÞkowana poprzez wyra'ne
wyartyku!owanie jej w przepisach prawa procesowego42. W ustawie wskazane zosta"y
dwie przes"anki uzasadniaj ce mo#liwo%$ wznowienia post!powania sprawdzaj cego
lub kontrolnego post!powania sprawdzaj cego. S nimi: umorzenie post!powania
karnego lub zako&czenie go uniewinnieniem osoby sprawdzanej. Je#eli zatem post!powanie sprawdzaj ce zosta"o zako&czone ostateczn decyzj 43 o odmowie wydania
po%wiadczenia bezpiecze&stwa (albo jego cofni!ciem w kontrolnym post!powaniu
sprawdzaj cym) w zwi zku z przedstawieniem osobie sprawdzanej zarzutu pope"nienia przest!pstwa, postawieniem jej w stan oskar#enia lub skazaniem za przest!pstwo
umy%lne %cigane z oskar#enia publicznego lub umy%lne przest!pstwo skarbowe, a zajd
powy#sze przes"anki – istnieje mo#liwo%$ wznowienia post!powania sprawdzaj cego.
Decyzja wydana w toku takiej procedury – niezale#nie od tego, czy jest ona realizowana
przez pe"nomocnika ochrony, szefa ABW lub SKW, lub te# Prezesa Rady Ministrów44
– jest decyzj pierwszoinstancyjn . Tak wi!c – w zwi zku z obowi zuj c w post!powaniu sprawdzaj cym zasad dwuinstancyjno%ci – osoba sprawdzana mo#e z"o#y$ od niej
odwo"anie. Uprawnienie to przys"uguje jednak tylko w sytuacji, gdy rozstrzygni!ciem
wznowionego post!powania jest decyzja odmawiaj ca uchylenia decyzji poprzedniej
b d* decyzja o odmowie wznowienia post!powania. Szef ABW jest wówczas organem odwo"awczym od decyzji podj!tych w post!powaniu wznowieniowym przez
pe"nomocników ochrony. Zarówno tryb z"o#enia omawianego %rodka prawnego, jak
i termin obliguj cy do realizacji takiej czynno%ci jest taki sam jak w przypadku odwo"a&
sk"adanych od pozosta"ych decyzji ko&cz cych post!powanie sprawdzaj ce.
Rozstrzygni!cia w post!powaniu odwo"awczym podejmuje szef ABW, ale mo#e
czyni$ to równie# jeden z jego zast!pców, upowa#niony na podstawie pisemnej decyzji
szefa ABW45 w zakresie rozstrzygania za#ale& i odwo"a& dotycz cych post!powa&,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 146, oraz odwo"a& i wniosków o ponowne rozpatrze42

Tam#e, str. 767.
Decyzja ostateczna to taka, od której nie s"u#y odwo"anie w administracyjnym toku instancji
(decyzje wydane przez organ drugiej instancji wskutek rozpoznania %rodka prawnego, decyzje wydane przez
organ pierwszej instancji, co do których up"yn " ju# termin do z"o#enia odwo"ania i nie zosta" przywrócony,
oraz decyzje ostateczne z mocy przepisów szczególnych).
44
Post!powanie wznowieniowe realizuje organ, którego decyzja ko&czy"a spraw! w instancji.
45
Decyzja nr 211 Szefa Agencji Bezpiecze%stwa Wewn#trznego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie
upowa$nienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynno"ci zwi zanych z nadzorowaniem
funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych (Dz.Urz. ABW r. Nr 4, poz. 10, z pó*n. zm.).
46
Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy: W zale$no"ci od stanowiska lub wykonywania czynno"ci zleconych,
o które ubiega si# osoba, zwana osob sprawdzan , przeprowadza si# zwyk!e post#powanie sprawdzaj ce
– przy stanowiskach i pracach zwi zanych z dost#pem do informacji niejawnych o klauzuli poufne,
z zastrze$eniem pkt 2 lit. b-d.
43

62

PRZEGL'D BEZPIECZE(STWA WEWN)TRZNEGO 7/12

nie sprawy, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 447 ustawy – do wydawania postanowie&
i decyzji wynikaj cych z przepisów ustawy i kpa. Zarówno decyzje, jak i postanowienia
wydawane przez organ odwo"awczy zawieraj elementy niezb!dne dla tego rodzaju
aktu administracyjnego48. Dodatkowo, w zwi zku z tym, #e adresaci tych rozstrzygni!$ mog je zaskar#a$ do wojewódzkiego s du administracyjnego, konieczne jest,
by by"y one dor!czane (a nie przekazywane) osobie sprawdzanej. Praktyka wskazuje,
#e preferowanym sposobem dor!czania decyzji szefa ABW jest przesy"anie ich
poczt za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednak nie sposób dor!czania decyzji
i postanowie& jest istotny, wa#ne jest uzyskanie potwierdzenia dokonania tej czynno%ci
przez ich adresatów. W terminie 30 dni od dor!czenia decyzji lub postanowienia osoba
sprawdzana mo#e bowiem zaskar#y$ je do wojewódzkiego s du administracyjnego.
Zgodnie z zasad , i# do rozpoznania sprawy w"a%ciwy jest wojewódzki s d administracyjny, na którego obszarze w"a%ciwo%ci ma siedzib! organ administracji publicznej,
którego dzia"alno%$ zosta"a zaskar#ona49, odpowiednim do rozstrzygania skarg osób
sprawdzanych jest Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie (w zwi zku z tym,
#e Szef Agencji Bezpiecze&stwa Wewn!trznego ma swoj siedzib! w Warszawie). S d
administracyjny rozpoznaje spraw! na posiedzeniu niejawnym, na który wst#p maj
tylko osoby wezwane. Z posiedzenia takiego sporz dza si# notatk# urz#dow , je$eli
nie wydano orzeczenia, S d nie mo$e skierowa& na posiedzenia jawne sprawy, która
na mocy ustaw szczególnych (jak ustawa o ochronie informacji niejawnych) podlega
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Odmienna interpretacja by!aby sprzeczna
z celem, jaki przy"wieca! ustawodawcy, gdy przyjmowa! unormowania szczególne50. Od
wyroku WSA w Warszawie stronom post!powania (osobie sprawdzanej i szefowi ABW)
przys"uguje prawo z"o#enia skargi kasacyjnej do Naczelnego S du Administracyjnego.
Dotychczas w procedurze post!powania sprawdzaj cego organu odwo"awczego,
do WSA zosta"y zaskar#one 33 decyzje szefa ABW. W zdecydowanej wi!kszo%ci spraw,
bo a# w 26, s d oddali" skargi osób sprawdzanych, uznaj c skar#one rozstrzygni!cia
za prawid"owe. Dwa orzeczenia WSA zosta"y jeszcze zaskar#one do Naczelnego
S du Administracyjnego, jednak w obu przypadkach s d nie przychyli" si! do # da&
osób sprawdzanych. Ciekawe rozstrzygni!cie zapad"o w WSA w maju 2011 r. S d
stwierdzi" niewa#no%$ decyzji szefa ABW i utrzymanej ni w mocy decyzji wydanej
przez zast!pc! pe"nomocnika ochrony. Podstaw takiego rozstrzygni!cia by" brak
umocowania zast!pcy pe"nomocnika ochrony do podejmowania i podpisywania decyzji
47
Art. 41 ust. 2 ustawy: Od decyzji pe!nomocnika ochrony o odmowie wznowienia post#powania,
o którym mowa w art. 23 ust. 1 i art. 60 ust. 2, oraz od decyzji pe!nomocnika ochrony o odmowie uchylenia
decyzji wydanej w wyniku post#powania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i art. 60 ust. 2, osobie sprawdzanej
przys!uguje odwo!anie odpowiednio do Szefa ABW lub Szefa SKW”; ust. 4: Od decyzji Szefa ABW albo
Szefa SKW o odmowie wznowienia post#powania, o którym mowa w art. 37, oraz od decyzji Szefa ABW
lub Szefa SKW o odmowie uchylenia decyzji wydanej w wyniku post#powania, o którym mowa w art. 37, nie
s!u$y odwo!anie, jednak$e osoba sprawdzana niezadowolona z decyzji mo$e zwróci& si# odpowiednio do
Szefa ABW albo Szefa SKW z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
48
Art. 36 ust. 5 ustawy: Decyzja powinna zawiera& w szczególno"ci oznaczenie organu, dat#
wydania, oznaczenie osoby sprawdzanej, powo!anie podstawy prawnej, rozstrzygni#cie oraz uzasadnienie
faktyczne i prawne, pouczenie o dopuszczalno"ci i terminie wniesienia skargi do s du administracyjnego,
podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s!u$bowego osoby upowa$nionej do jej wydania.
49
Art. 13 § 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post#powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 z pó*n. zm.).
50
S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, LexisNexis,
s. 210–211.
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w post!powaniu sprawdzaj cym. W orzeczeniu s d podkre%li", #e przepis art. 107 § 1
kpa, okre%laj cy sk"adniki decyzji administracyjnej, wymienia w%ród nich oznaczenia
organu administracji publicznej oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s"u#bowego osoby upowa#nionej do wydania decyzji. Organem administracji
publicznej, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, jest pe"nomocnik
ochrony, który zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 1999 r. przeprowadza zwyk"e post!powanie sprawdzaj ce51. Dalej organ orzekaj cy zaznaczy", #e co prawda na podstawie
art. 268a kpa organ administracji publicznej mo#e w formie pisemnej upowa#nia$
pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do za"atwiania spraw w jego imieniu
w ustawowym zakresie, a zw"aszcza do wydawania decyzji administracyjnych, postanowie& i za%wiadcze&, jednak w rozpatrywanej sprawie takiego upowa#nienia nie ma.
Jego brak powoduje z kolei, #e decyzja podj!ta przez zast!pc! pe"nomocnika ochrony
dotkni!ta jest wad niewa#no%ci okre%lon w art. 156 § 1 pkt 2 kpa52. W konsekwencji
równie# decyzja szefa ABW, która utrzyma"a w mocy decyzj! niewa#n , tak#e jest
dotkni!ta wad niewa#no%ci wskazan w art. 156 § 1 pkt 2 kpa53. Maj c na uwadze
powy#szy wyrok, nale#y zwróci$ szczególn uwag! na prawid"owe upowa#nianie osób
podejmuj cych i podpisuj cych decyzje organu administracji publicznej.
Podsumowuj c powy#sze rozwa#ania, podkre%li$ przede wszystkim nale#y trafno%$ wprowadzenia do post!powania sprawdzaj cego zasady dwuinstancyjno%ci. Nie
mo#e bowiem w pa&stwie prawa by$ tak, #e arbitralne decyzje organu administracji
publicznej s niewzruszalne. Istnieje przecie# konstytucyjne prawo do zaskar#ania
orzecze& (art. 78 Konstytucji RP), a zatem musi ono by$ respektowane równie#
w post!powaniu sprawdzaj cym. Do%wiadczenia szefa ABW jako organu drugiej
instancji wskazuj , #e mo#liwo%$ sk"adania przez osoby sprawdzane odwo"a& od
decyzji podejmowanych przez pe"nomocników ochrony, niejednokrotnie przyczynia"a
si! do zmiany zapad"ego wcze%niej rozstrzygni!cia. Nie ulega w tpliwo%ci, #e post!powanie odwo"awcze zmieni"o si! na przestrzeni dziesi!ciu lat jego funkcjonowania.
Wydaje si! jednak, i# ka#da opisana przez autora jego innowacja by"a in plus dla osoby
sprawdzanej. Statystyka orzecze& s dowych zapad"ych w wyniku skarg na decyzje
szefa ABW wskazuje natomiast, #e organ odwo"awczy w zdecydowanej wi!kszo%ci
podejmuje prawid"owe rozstrzygni!cia. Miejmy nadziej!, #e kolejna dekada nie przyniesie niepo# danych zmian.
Dane przedstawiaj ce wyniki post!powa& odwo"awczych prowadzonych przez
szefa ABW i post!powa& skargowych dotycz cych decyzji Szefa ABW jako organu II
instancji oraz dane dotycz ce podstaw negatywnych decyzji pe"nomocników ochrony
wyst!puj cych w post!powaniach podlegaj cych procedurze odwo"awczej zawieraj
poni#ej przedstawione zestawiania.

51
52
53

Wyrok WSA w Warszawie sygn. akt II S.A./Wa 626/11.
Patrz przypis nr 31.
Tam#e.
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Tab. 1. Odwo!ania do szefa ABW od decyzji pe!nomocnika ochrony (wed!ug daty odwo!ania).
Decyzje szefa ABW
dotycz$ce odwo!a# od decyzji pe!nomocników ochrony
zakwestionowanie
utrzymanie w
formalna
decyzji pe!nomocnika
mocy decyzji
ocena
ochrony54
pe!nomocnika55
odwo!ania56

Rok

Liczba odwo!a#

2001

16

3

7

6

2002

23

6

14

3

2003

9

6

2

1

2004

12

6

5

1

2005

9

4

3

2

2006

8

1

5

2

2007

10

2

3

5

2008

8

3

2

3

2009

11

1

7

3

2010

9

1

7

1

2011
Razem

3
118

0
33

1
56

2
29

,ród"o: obliczenia w"asne.

Tab. 2. Skargi na decyzje szefa ABW jako organu II instancji (wed!ug daty odwo!ania).
Orzeczenia s$du administracyjnego
dotycz$ce decyzji szefa ABW
wyroki uchylaj$ce lub
wyroki oddalaj$ce
uniewa%niaj$ce decyzje
skargi
szefa ABW
na decyzje szefa ABW

Rok

Skargi na
decyzje szefa ABW

2001

4

1

3

2002

11

1

10

2003

0

0

0

2004

4

1

3

2005

2

1

1

2006

4

0

4

2007

3

1

2

2008

1

0

1

2009

2

1

1

2010

2

1

1

2011
Razem

0
33

0
7

0
26

,ród"o: obliczenia w"asne.

54

Decyzje o nakazie wydania po%wiadczenia.
Decyzje o utrzymaniu w mocy decyzji pe"nomocnika ochrony.
56
Postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwo"ania lub niedopuszczalno%ci odwo"ania
albo decyzje o uchyleniu decyzji pe"nomocnika i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
55
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Tab. 3. Ustawowe podstawy decyzji pe!nomocników ochrony w post powaniach sprawdzaj$cych obj tych procedurami odwo!awczymi tocz$cymi przed szefem ABW.
Podstawy decyzji pe!nomocników ochrony w procedurach
rozpatrywanych przez szefa ABW
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Razem

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
0
2
0
5
3
5
4
1
0
0
0
20

C
1
0
0
0
0
2
0
1
2
2
1
9

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

F
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

Z
1
12
8
0
0
0
0
0
0
0
0
21

H
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

N
4
2
0
6
2
0
3
0
6
4
2
29

R
6
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10

J
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
5

K
0
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
7

L
1
0
0
0
0
0
2
4
3
2
0
12

Razem
16
23
9
12
9
8
10
8
11
9
3
118

Obja%nienie do tabeli:
A – w tpliwo%ci dotycz ce uczestnictwa, wspó"pracy lub popierania dzia"alno%ci szpiegowskiej, terrorystycznej albo innej wymierzonej przeciwko RP;
B – w tpliwo%ci dotycz ce ukrywania lub %wiadomego niezgodnego z prawd podawania informacji maj cych znaczenie dla ochrony informacji niejawnych;
C – w tpliwo%ci dotycz ce wyst!powania okoliczno%ci powoduj cych ryzyko jej podatno%ci na szanta# lub wywieranie presji;
D – w tpliwo%ci dotycz ce przestrzegania porz dku konstytucyjnego RP (uczestnictwa
lub wspó"pracy z organizacjami, o których mowa w art. 13 Konstytucji;
E – w tpliwo%ci dotycz ce zagro#enia ze strony obcych s"u#b specjalnych w postaci
prób werbunku lub nawi zania z ni kontaktu;
F – w tpliwo%ci dotycz ce w"a%ciwego post!powania z informacjami niejawnymi;
Z – w tpliwo%ci, o których mowa w art. 35 ust. 2 (do 2005 r. decyzja nie musia"a zawiera$ uzasadnienia faktycznego i pe"nomocnicy w decyzjach podawali tylko podstaw!
formaln );
H – w tpliwo%ci zwi zane z ewentualnymi informacjami o chorobie psychicznej lub
innych zak"óceniach czynno%ci psychicznych;
N – negatywna opinia ABW (UOP);
R – wydano decyzje bez faktycznego przeprowadzenia post!powania sprawdzaj cego
(np. osoba sprawdzana nie wype"ni"a ankiety bezpiecze&stwa);
J – skazanie prawomocnym wyrokiem za przest!pstwo umy%lne %cigane z oskar#enia
publicznego, tak#e pope"nione za granic ;
K – brak mo#liwo%ci przeprowadzenia skutecznego post!powania sprawdzaj cego
z przyczyn niezale#nych od tego organu prowadz cego post!powanie;
L – %wiadome podanie nieprawdziwych lub niepe"nych danych w ankiecie.
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Streszczenie
Post!powanie sprawdzaj ce realizowane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) jest procedur
dwuinstancyjn . Od decyzji wydawanych przez pe"nomocników ochrony jednostek
znajduj cych si! w obszarze pozostaj cym we w"a%ciwo%ci Agencji Bezpiecze&stwa
Wewn!trznego organem drugiej instancji jest szef ABW. Analiza przepisów dotycz cych ochrony informacji niejawnych minionej dekady wskazuje jednak, #e procedura
sprawdzaj ca nie od pocz tku rz dzi"a si! takimi prawami. Pocz tkowo (w pierwotnej
wersji ustawy z 1999 r.) w ogóle nie by"o mo#liwo%ci odwo"ywania si! od niekorzystnych
rozstrzygni!$ organów j realizuj cych. Kolejne zmiany przepisów przynios"y nowe
mo#liwo%ci weryÞkacji decyzji zapadaj cych w toku post!powania sprawdzaj cego.
Obecnie procedura, w zwi zku z tym, i# w tre%ci ustawy zosta"o unormowanych wiele
przepisów stricte proceduralnych, a ponadto w kwestiach w niej nieuregulowanych
stosuje si! przepisy Kodeksu post!powania administracyjnego, od strony formalnej jest
bardzo zbli#ona do obowi zuj cej przy wydawaniu decyzji administracyjnych.
Dziesi!$ lat funkcjonowania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
jest równie# dobrym pretekstem do przeanalizowania przes"anek stanowi cych podstaw!
decyzji rozpatrywanych przez Szefa ABW – organu drugiej instancji oraz dokonania
statystyki rozstrzygni!$ podejmowanych w procedurze odwo"awczej i skargowej.

Abstract
Vetting procedure conducted according to the ClassiÞed Information Protection
Act of 5 August 2010 (Journal of Laws No. 182, item 1228) is a two-stage procedure.
The second instance authority for decisions made by security ofÞcers of units within the
ABW’s statutory powers is the Head of the ABW. However, the analysis of regulations
relative to the classiÞed information protection in the last decade indicates that in the
past vetting procedure was regulated differently. Initially (in the original version of the
Act of 1999), there was no possibility of appeal against adverse decisions of authorities
implementing the above-mentioned Act. Subsequent changes in legislation have produced new possibilities of veriÞcation of the decisions taken in the course of vetting
procedure. The current procedure is – considering its formal aspects – very similar to
the procedure of issuing administrative decisions, as the Act speciÞes many procedural
regulations. Moreover, issues not regulated by the mentioned Act are subject to the Code
of Administrative Proceedings.
The ten years of application of the ClassiÞed Information Protection Act is also
a good reason to explore the conditions on which the decisions are considered by the
Head of ABW as the authority of the second instance. It is also a good reason to produce
statistics on the decisions taken in the course of complaint and appeal procedures.

