
Art. 1. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 883 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 127 w ust. 2 wyrazy „1 roku” zast´puje si´
wyrazami „3 lat”;

2) w art. 132 skreÊla si´ ust. 4;

3) po art. 132 dodaje si´ art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. 1. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego
funkcjonariuszowi, wy˝szemu prze-
∏o˝onemu oraz Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci s∏u˝y skarga do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e wnieÊç
skarg´, o której mowa w ust. 1, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia dor´czenia
orzeczenia wy˝szemu prze∏o˝one-
mu.”

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz.
679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 19 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

„3) dyscyplinarnych, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej,”.

Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw nie-
zakoƒczonych orzeczeniami sàdów dyscyplinarnych
w dniu jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Przepisy ustawy majà równie˝ zastosowanie do
spraw zakoƒczonych orzeczeniami sàdów dyscyplinar-
nych wydanymi po dniu 16 marca 1999 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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5
USTAWA

z dnia 15 grudnia 1999 r.

o zmianie ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym.

6
USTAWA

z dnia 22 grudnia 1999 r.

o czasowym podporzàdkowaniu niektórych jednostek wojskowych.

Art. 1. 1. NadwiÊlaƒskie Jednostki Wojskowe Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, Jed-
nostka Wojskowa Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu —
oraz jednostki podleg∏e Szefowi Biura Ochrony Rzàdu
— JW. 1061, JW. 2610, JW. 2611, JW. 3049 — zwane
dalej „jednostkami wojskowymi”  — w celu ich restruk-
turyzacji pozostajà podporzàdkowane ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych do dnia 31 grudnia
2000 r. 

2. Jednostki wojskowe wykonujà  w szczególnoÊci
zadania w zakresie ochrony osób oraz obiektów
o szczególnym znaczeniu, a tak˝e zapewniajà lotnicze
zabezpieczenie realizacji zadaƒ z zakresu ochrony po-
rzàdku publicznego i ratownictwa. 

3. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny
jednostki wojskowe stajà si´ z mocy prawa cz´Êcià Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. 1. ˚o∏nierzom jednostek wojskowych przy-
s∏ugujà uprawnienia funkcjonariuszy Policji okreÊlone
w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3 i 5—7, w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz 4 i 5, a tak˝e w art. 17 ust. 1 pkt 1—8 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179,
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 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 80, poz. 499,  Nr 88, poz. 554, Nr 106,
poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255), je˝e-
li wykonujà zadania w zakresie niezb´dnym do ochro-
ny osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe oraz osób, które ze wzgl´du na dobro paƒstwa
nale˝y objàç ochronà, ochrony delegacji paƒstw ob-
cych przebywajàcych na terenie Polski, a tak˝e ochro-
ny i zapewnienia nale˝ytego funkcjonowania urzàdzeƒ
i obiektów o szczególnym znaczeniu.

2. ̊ o∏nierzom Jednostki Wojskowej Nr 1004 — Biu-
ro Ochrony Rzàdu przys∏ugujà równie˝ uprawnienia
funkcjonariuszy Policji okreÊlone w art. 20a ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, o którym
mowa w ust. 1.

3. Do post´powania przy wykonywaniu dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce funkcjonariuszy Policji. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


