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z dnia 26 września 1997 r.

zmienialIlce rozporzlldzenle w Iprawle wydatków bud:l:etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty
nie wygalaiII z upływem roku bud:l:etowego 1998.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591
i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124,
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 79, poz. 484) zarządza się,
co

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych,
których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyga-

sają

z upływem roku budżetowego 1996 (Dz. U.
Nr 156, poz. 782), w § 3 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt 2 wyrazy "ust. 1 pkt 2-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2,4 i 5";
2) w pkt 3 wyrazy "ust. 1 pkt 6 i 10" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 3, 6 i 10", a wyrazy lIdo dnia
31 grudnia 1997 r." zastępuje się wyrazami lIdo
dnia 20 grudnia 1997 r."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz
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z dnia 19 września 1997 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania w zakresie ochrony gospodarki narodowej między Urzędem Ochrony Państwa a Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70,
poz. 443) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy rozdział
kompetencji oraz zasady współdziałania Urzędu
Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych
w zakresie ochrony gospodarki narodowej.
§ 2. Urząd Ochrony Państwa realizuje zadania określone wart. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180,

z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r.
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r.
Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88,
poz. 554), zwanej dalej "ustawą", w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego konstytucyjnego porządku.
§ 3. Wojskowe Służby Informacyjne realizują zadania określone wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40,
poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165,
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz.
495 i Nr 88, poz. 554) w zakresie obronności państwa.
§ 4. 1. Urząd Ochrony Państwa, z zastrzeżeniem
ust. 2, zapewnia ochronę gospodarki narodowej,
w szczególności w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, jednostek badawczo-rozwojowych i innych
placówek naukowo-badawczych.

2. Wojskowe Służby Informacyjne zapewniają
gospodarki narodowej w odniesieniu do:
1) nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej
produkcji i usług wykonywanych na potrzeby

ochronę

obronności państwa,

2) nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
badań, produkcji i usług dotyczących broni, amunicji, materiałów wybuchowych i sprzętu wojskowego, wykonywanych przez jednostki badawczo-rozwojowe i inne placówki naukowo-badawcze na potrzeby obronności państwa,
3) nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej
obrotu, związanego z dziedziną obronności pań
stwa, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz innymi wyrobami, a także licencjami i technologiami, w tym realizowanego w ramach wykonywania zamówień rządowych,
4) przestrzegania ochrony tajemnicy państwowej
i słUŻbowej związanej z zakupem licencji i technologii o przeznaczeniu wojskowym, do której jest zobowiązany Minister Obrony Narodowej na mocy
umów i porozumień międzynarodowych.
§ 5. Współdziałanie Urzędu Ochrony Państwa
i Wojskowych Służb Informacyjnych w zakresie ochrony gospodarki narodowej obejmuje:
1) wymianę analiz i prognoz oraz innych informacji
dotyczących zagrożeń obronności i bezpieczeń
stwa państwa, w tym obejmujących sygnalizowanie zdarzeń i zjawisk nasuwających podejrzenia takich zagrożeń, a także danych o osobach, uzyskanych w trakcie wykonywania czynności operacyj-
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no-rozpoznawczych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1
i 2 oraz art. 13 ust. 1 i lb ustawy,
2) koordynację czynności operacyjno-rozpoznawczych,
3) współpracę w zakresie:
a) przeciwdziałania działalności obcych służb specjalnych,
b) ochrony licencji techn ologii, obrotu bronią,
amunicją, materiałam i wybuchowymi oraz towarami i technologiami objętymi szczególną
kontrolą w związku z porozumieniami i zobowią
zaniami międzynarodowy mi,

Poz. 744 i 745

c) stosowania środków umożliwiających, w sposób tajny, uzyskiwanie i dokumentowanie informacji, o których mowa w pkt 1,
d) ochrony

informacji stanowiących
i służbową.

tajemnicę

państwową

§ 6. Szef Urzędu Ochrony Państwa i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych ustalą, w drodze porozumienia, szczegółową organizację i sposób współdzia
łania w zakresie, o którym mowa w § 5.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia.
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z dnia 22

w sprawie

września

szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia
uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450,
z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129,
poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1997 r. Nr 15,
poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządze niu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75
i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r.
Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645,
z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17
i Nr 138, poz. 681, z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28,
poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436),
2) Kierowniku Urzędu - należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych,
3)

1997 r.

Urzędzie

- należy przez to rozumieć Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

4) Komisji - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Kierownika Urzędu, złożoną z przedstawicieli stowarzyszeń (związków) kombatanckich
i osób represjonowanych, o której mowa wart. 21
ust. 4 ustawy.
§ 2. 1. Przed podjęciem przez Kierownika Urzędu

decyzji o pozbawieniu uprawni eń kombatanckich,
o której mowa wart. 25 ust. 4 ustawy, Urząd przeprowadza postępowanie weryfikacyj ne .

2. W sytuacji gdy osoba, której uprawnień komba tanckich dotyczy art. 25 ust. 2 ustawy, zmarła, stroną
postępowania weryfikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1, jest pozostały po niej współmałżonek, który
uzyskał uprawnienia, o których mowa wart. 20 ust. 3
ustawy, lub złożył wniosek w Urzędzie o ich przyzna nie.
§ 3. Wniosek, o którym mowa wart. 25 ust. 5 ustawy, powinien określać osobę, której sprawa dotyczy,
zawierać uzasadnienie wystąpienia o pozbawienie
uprawnień kombatanckich i przedstawiać dowody stanowiące podstawę zasadności wniosku.
§ 4. Po wszczęciu postępowania weryfikacyjnego
Urząd wzywa osobę, której uprawnień dotyczy to postępowanie, do przedstawienia związanych z przedmiotem postępowania wyjaśnień, dokumentów i in-

nych dowodów oraz odcinka emerytury lub renty,
a także podania adresu urzędu pocztowego realizujące
go zwolnienia z abonamentowych opłat telewizyjnych
i radiowych oraz zakładu Telekomunikacji Polskiej S.A.
realizującego ulgi i zwolnienia z abonamentowych
opłat telefonicznych.
§ 5. Fakt zatrudnienia, pełnienia służby lub funkcji,
o którym mowa wart. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy, stwierdzają, na podstawie posiadanych dokumentów, właściwe
jednostki (komórki) organizacyjne Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Ochrony Pań
stwa, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
Obrony Narodowej.
§ 6. Jeżeli w toku postępowania weryfikacyjnego
osoba, której uprawnień dotyczy to postępowanie,
przedstawi dowody na okoliczności wymienione
wart. 21 ust. 3 ustawy, Kierownik Urzędu, przed podjęciem decyzji, występuje do Komisji z wnioskiem

