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\ t IW odpowiedzi na 'wniosek o udostepriienie informacji, publicznej z 21 wrzesnia bL
przekazuje informacje uzyskane z Biura Kolegium do spraw Sluzb Specjalnych:
L Zarzadzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 L stanowi wylacznie

o powierzeniu Szefowi Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego koordynacji dzialal1 w zakresie
zagrozel1 dla bezpieczel1stwa pal1stwa wynikajacych z dzialalnosci zolnierzy
i wspólpracowników b. Wojskowych Sluzb Informacyjnych. Podstawa jego wydania byl
art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 24 maja 2002 L o Agencji Bezpieczel1stwa Wewnetrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z pózno zm), zgodnie z którym "w razie
koniecznosci wspólpracy sluzb specjalnych w celu realizacji ustawowych dzialal1 Prezes
Rady Ministrów obowiazek koordynacji dzialal1 w tym zakresie powierza ministrowi
powolanemu w celu koordynowania dzialalnosci sluzb specjalnych albo Szefowi jednej ze
sluzb". Tak wiec przywolane Zarzadzenie nie stanowi podstawy do dzialal1 operacyjnych,
a jedynie podstawe do koordynowania przez Szefa SKW dzialal1 sluzb w okreslonym
zakresie.

2. Od listopada 2007 L zadne dzialania sluzb specjalnych nie byly koordynowane w oparciu
o przywolane wyzej Zarzadzenie i obecnie planowane jest wycofanie go z obiegu
prawnego.

3. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2010 L o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U z 2001 L Nr 112, poz. 1198 z pózno zm) prawo dostepu do takiej informacji podlega
ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych. Tematyka, bedaca przedmiotem pytania nr 3 zawaIiego w Pana pismie, a wiec
zagadnienia dotyczace dzialalnosci operacyjnej sluzb specjalnych objete sa tajemnica
pal1stwowa zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 L o ochronie informacj i
niejawnych (Dz. U z 2005 L Nr 196, poz. 1631 z pózno zm) w zwiazku z pkt 16 Zalacznika
nr 1 do tej ustawy. Majac powyzsze na uwadze nie jest mozliwie udzielenie jakiejkolwiek
odpowiedzi na to pytanie - zarówno potwierdzajacej, jak i zaprzeczajacej postawionej
w tym pytaniu tezie.
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