
2) zabezpieczenie sp∏aty kredytów studenc-
kich w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lipca 1998 r. o po˝yczkach i kre-
dytach studenckich (Dz. U. Nr 108,
poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550), por´-
czonych przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego zgodnie z przepisami ustawy,

3) pokrycie uzasadnionych kosztów zwiàza-
nych z udzielaniem por´czeƒ i gwarancji,

4) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego za zobowià-
zania podmiotów z tytu∏u wspierania dzia-
∏alnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców w rozumieniu ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679)
por´czeniami sp∏aty po˝yczek udzielanych
z udzia∏em Êrodków publicznych lub kre-
dytów,

5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia-
∏ów) podmiotów udzielajàcych por´czeƒ
sp∏aty kredytów lub po˝yczek dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców w rozumieniu
ustawy, o której mowa w pkt 4, z zastrze-
˝eniem ust. 1a.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na cele wymienione w ust. 1 pkt 5 mogà

byç przeznaczane wy∏àcznie Êrodki pocho-
dzàce z wp∏ywów, o których mowa w art. 35
ust. 2 pkt 2.”;

6) w art. 37:

a) po wyrazie „por´czeƒ” dodaje si´ wyrazy „lub
gwarancji”,

b) po wyrazie „por´czenia” dodaje si´ wyrazy „lub
gwarancji”;

7) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Kredyty, po˝yczki bankowe i Êrodki uzy-
skane z wyemitowanych obligacji,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na:

1) finansowanie inwestycji,

2) zakup materia∏ów lub surowców do
produkcji albo Êwiadczenia us∏ug
przez ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców w rozumieniu ustawy, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4,

3) zakup towarów dokonywany przez
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 4,

4) tworzenie nowych miejsc pracy,

5) realizowanie kontraktów eksporto-
wych.

2. Do por´czeƒ i gwarancji stosuje si´
przepisy art. 4, 8 i 34.

3. Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
por´czeƒ lub gwarancji, a tak˝e naby-
wania lub obejmowania papierów war-
toÊciowych, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 5, oraz wysokoÊç, warunki
i tryb pobierania op∏at prowizyjnych
z tych tytu∏ów okreÊli umowa zawarta
mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.”;

8) w art. 45 w pkt 3 po wyrazie „por´czeƒ” dodaje si´
wyrazy „i gwarancji”;

9) w art. 46 w pkt 3 po wyrazie „por´czeniach” doda-
je si´ wyrazy „i gwarancjach”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, usta-
wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, usta-
wy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli
skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (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, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,



Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 5, 10 ust. 1, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15 ust. 3,
art. 16 ust. 2 i 4, art. 19, 24 ust. 1, art. 26 ust. 4,
art. 31 ust. 7, art. 37 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 51
ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 4, art. 56 ust. 5,
art. 60 ust. 1, art. 63, 64 ust. 3 i 4, art. 66, 67 ust. 3,
art. 69 ust. 2, art. 70 ust. 1 i 2, art. 74 ust. 4, art. 76
ust. 2—5 i 7, art. 79 ust. 3 i 4, art. 81 ust. 3, art. 82
ust. 3, art. 87 ust. 7, art. 89 ust. 2, art. 90 ust. 1,
art. 93 ust. 5, art. 95 ust. 3, art. 106, 113 ust. 1 i 2,
art. 114 ust. 2, art. 117 ust. 1 pkt 2, art. 121 ust. 2,
art. 129 ust. 2, art. 133 pkt 1, art. 188 ust. 3, art. 192
ust. 2, art. 206 ust. 2 oraz w art. 248 ust. 1 i 2 u˝yte
w ró˝nych przypadkach wyrazy „minister w∏aÊciwy
do spraw obrony narodowej” zast´puje si´ u˝yty-
mi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Mini-
ster Obrony Narodowej”;

2) w art. 6 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie „wojewodów”
dodaje si´ przecinek i wyraz „starostów”;

3) skreÊla si´ art. 13;

4) w art. 14 skreÊla si´ ust. 2;

5) w art. 15:

a) w ust. 2 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „a uprawnienia
Urz´du Ochrony Paƒstwa dotyczà odpowiednio
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych.”,

b) w ust. 3 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa”;

6) w art. 18 w ust. 2 oraz w art. 139 w ust. 3 u˝yte w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Komitet Obrony Kraju”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „Rada Ministrów”;

7) w art. 20:

a) w ust. 3 skreÊla si´ przecinek oraz wyrazy „zgod-
nie z decyzjami Komitetu Obrony Kraju”,

b) skreÊla si´ ust. 4,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sk∏ad, zakres oraz szczegó∏owe zasa-
dy i tryb dzia∏ania wojewódzkich komitetów
obrony, zasady uczestniczenia w posiedze-
niach tych komitetów osób spoza ich sk∏adu,
a tak˝e szczegó∏owe zasady i tryb powo∏ywa-
nia oraz zakres dzia∏ania organów wykonaw-
czych tych komitetów.”,

d) skreÊla si´ ust. 7;

8) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej oraz Minister Obrony Narodowej
okreÊlà ka˝dorazowo, w drodze rozporzàdze-

nia, czas trwania i termin og∏oszenia poboru
na terenie kraju oraz roczniki osób podlega-
jàcych obowiàzkowi stawienia si´ do pobo-
ru, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci osoby,
które majà obowiàzek zg∏osiç si´ przed po-
wiatowymi komisjami lekarskimi i przed po-
wiatowymi komisjami poborowymi.”;

9) w art. 38 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „wojewodów” za-
st´puje si´ wyrazami „dyrektorów wojewódzkich
urz´dów pracy”;

10) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister Obrony Narodowej, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊlà, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób wzywania do poboru,
dokumenty, jakie poborowi powinni
przedstawiç przy poborze, uwzgl´dniajàc
sposób przygotowania i przeprowadzenia
poboru oraz czynnoÊci wojewodów, sta-
rostów, wójtów lub burmistrzów (prezy-
dentów miast) i wojskowych komendan-
tów uzupe∏nieƒ w tym zakresie.”;

11) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poborowych uznanych za zdolnych do s∏u˝-
by wojskowej wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ przeznacza do s∏u˝by, uwzgl´dniajàc
potrzeby wojska, orzeczenie komisji poboro-
wej i komisji lekarskiej, kwalifikacje zawodo-
we oraz w miar´ mo˝noÊci ˝yczenia poboro-
wych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
przeznaczania poborowych do s∏u˝by,
z uwzgl´dnieniem wymogów niezb´dnych
do kierowania poborowych do poszczegól-
nych rodzajów Si∏ Zbrojnych i rodzajów
wojsk oraz kryteriów kierowania poboro-
wych na poszczególne stanowiska i funkcje
wojskowe.”;

12) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
z upowa˝nienia Ministra Obrony Naro-
dowej prowadzà ewidencj´ wojskowà
osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝-
by wojskowej.

2. Organy administracji publicznej obo-
wiàzane sà do bezp∏atnego udost´pnia-
nia danych osobowych w celu ich prze-
twarzania w ewidencji wojskowej.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i spo-
sób prowadzenia ewidencji wojskowej,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
miejsca pobytu, zatrudnienia, kwalifika-
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cji oraz przebiegu s∏u˝by wojskowej
tych osób.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i spo-
sób odtwarzania ewidencji wojskowej
osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝-
by wojskowej, z uwzgl´dnieniem przy-
padków, kiedy nast´puje potrzeba od-
tworzenia ewidencji wojskowej oraz
miejsca odtworzenia tej ewidencji.”;

13) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaje i wzory wojsko-
wych dokumentów osobistych, wskazujàc
w szczególnoÊci przeznaczenie tych doku-
mentów, organy wojskowe w∏aÊciwe do ich
wydawania i ewidencjonowania, zakres in-
formacji i danych osobowych wpisanych
w tych dokumentach, a tak˝e podmioty
uprawnione do ˝àdania okazania tych doku-
mentów. Rozporzàdzenie w szczególnoÊci
okreÊli dane, jakie powinien zawieraç doku-
ment, z uwzgl´dnieniem imienia, nazwiska,
daty urodzenia, stopnia wojskowego, miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by oraz fotografii.”;

14) po art. 54 dodaje si´ art. 54a w brzmieniu:

„Art. 54a. 1. Organy wojskowe wyposa˝à ̋ o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz inne
osoby okreÊlone prawem mi´dzyna-
rodowym w karty i tabliczki to˝samo-
Êci.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organy w∏a-
Êciwe do wydawania i ewidencjono-
wania kart i tabliczek to˝samoÊci,
a tak˝e rodzaje i wzory tych kart i tabli-
czek z uwzgl´dnieniem ich przezna-
czenia i wykorzystania przez ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej, osoby
pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostkach zmilita-
ryzowanych przydzielonych do si∏
zbrojnych, cywilny personel medycz-
no-sanitarny si∏ zbrojnych, osoby cy-
wilne towarzyszàce si∏om zbrojnym,
personel stowarzyszenia «Polski Czer-
wony Krzy˝» i inne ochotnicze stowa-
rzyszenia pomocy oraz osoby cywilne
wykonujàce czynnoÊci duszpasterskie
w si∏ach zbrojnych.”;

15) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, corocznie liczb´ poborowych,
którzy mogà byç powo∏ywani w roku ka-
lendarzowym do zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, na przeszkolenie wojskowe, do
zasadniczej s∏u˝by i szkolenia poboro-
wych w obronie cywilnej oraz do s∏u˝by
w formacjach uzbrojonych niewchodzà-
cych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, a tak˝e ̋ o∏nie-
rzy rezerwy do odbycia çwiczeƒ wojsko-

wych i s∏u˝by okresowej, jak równie˝ do
odbycia çwiczeƒ w obronie cywilnej,
z uwzgl´dnieniem potrzeb etatowych Si∏
Zbrojnych oraz poszczególnych forma-
cji.”;

16) w art. 60 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzory kart powo∏ania
i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznacze-
nie, a tak˝e wzory obwieszczeƒ. Wzory kart
powinny zawieraç pouczenie o skutkach
uchylania si´ od obowiàzku s∏u˝by wojsko-
wej i post´powaniu w razie utraty karty oraz
w przypadkach niemo˝noÊci stawienia si´ do
s∏u˝by wojskowej.”;

17) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, Minister Obrony Narodowej oraz
minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, tryb
dor´czania kart powo∏ania i rozplakato-
wania obwieszczeƒ, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci tryb post´powania orga-
nów jednostek wojskowych, Policji i Pocz-
ty Polskiej w tym zakresie oraz sposób po-
krywania kosztów zwiàzanych z dor´cze-
niem dokumentów powo∏ania, a tak˝e
wzór upowa˝nieƒ dla kurierów akcji ku-
rierskiej.”;

18) w art. 67:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb post´powania w sprawach o uzyska-
nie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci warun-
ku uzyskania przez ˝o∏nierza pozytywnej
opinii w∏aÊciwego organu wojskowego
prowadzàcego ewidencj´ ˝o∏nierza, wywià-
zywania si´ przez niego z powszechnego
obowiàzku obrony, je˝eli jemu podlega,
i zasadnoÊci motywów, jakie przytoczy∏ ˝o∏-
nierz w swojej proÊbie o uzyskanie zezwo-
lenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) wzory, zasady i sposób noszenia umundu-
rowania oraz odznak i oznak wojskowych,
jak równie˝ zasady i sposób noszenia
uzbrojenia,

2) przypadki, w których ˝o∏nierze sà zwolnie-
ni od obowiàzku noszenia umundurowa-
nia oraz odznak i oznak wojskowych,

3) zasady i sposób noszenia przez ˝o∏nierzy
orderów, odznaczeƒ, medali i odznak in-
nych ni˝ wojskowe,
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4) zasady wydawania przedmiotów umun-
durowania i wyekwipowania wojskowego
w przypadkach, o których mowa w ust. 2

— w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u mundurów na wyjÊciowe, çwiczebne
i polowe, specyfiki zwiàzanej z oznakowa-
niem mundurów, zestawów ubiorczych dla
˝o∏nierzy poszczególnych rodzajów wojsk
i s∏u˝b, sposobu oraz okolicznoÊci noszenia
umundurowania, odznak i oznak wojsko-
wych oraz charakteru wykonywanych za-
daƒ.”;

19) w art. 68:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej otrzy-
mujà:

1) bezp∏atne wy˝ywienie lub równowa˝nik
pieni´˝ny,

2) umundurowanie i wyekwipowanie woj-
skowe w naturze lub równowa˝nik pie-
ni´˝ny.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, przypadki, w których
˝o∏nierze otrzymujà Êwiadczenia, o których
mowa w ust. 1, szczegó∏owe zasady oraz
normy ich otrzymywania z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci warunków pe∏nionej s∏u˝-
by, sposobów realizacji dodatkowych norm
wy˝ywienia oraz warunków, trybu i termi-
nów wyp∏acania równowa˝ników pieni´˝-
nych.”;

20) w art. 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, wprowadziç inne tytu∏y woj-
skowe oraz okreÊliç zasady u˝ywania stopni
i innych tytu∏ów wojskowych, uwzgl´dniajàc
potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

21) w art. 82 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, ograniczaç czas trwania za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, stosownie do
potrzeb Si∏ Zbrojnych i je˝eli nie zagra˝a to
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu Paƒstwa.”;

22) w art. 86 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczególne uprawnienia
przys∏ugujàce ˝o∏nierzom w zakresie zakwa-
terowania, urlopów i innych Êwiadczeƒ, któ-
rych zg∏oszenie do nadterminowego pe∏nie-
nia zasadniczej s∏u˝by wojskowej zosta∏o
przyj´te, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
uprawnieƒ do korzystania z wojskowej s∏u˝-
by zdrowia, przejazdów na koszt wojska
i gratyfikacji urlopowej.”; 

23) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb pokrywa-
nia kosztów zwiàzanych z utworzeniem
i dzia∏alnoÊcià studiów wojskowych,
z uwzgl´dnieniem faktu pokrywania tych
kosztów z bud˝etu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej.”;

24) w art. 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, czas i spo-
sób odbywania oraz program zaj´ç z zakresu
medycyny katastrof, uwzgl´dniajàc:

1) liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i prak-
tycznych,

2) program zaj´ç, w tym medyczne post´po-
wanie ratownicze, doraêne post´powanie
medyczne i zagadnienia psychologicz-
ne.”;

25) w art. 109:

a) dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Zaciàg ochotniczy przeprowadza wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszka-
nia) lub pobytu czasowego ochotnika, trwa-
jàcego ponad dwa miesiàce.

2b. Obywatele polscy majàcy sta∏e miejsce za-
mieszkania za granicà w sprawach zaciàgu
ochotniczego zg∏aszajà si´ do polskich
przedstawicielstw dyplomatycznych.

2c. W ramach zaciàgu ochotniczego nie powo-
∏uje si´ do czynnej s∏u˝by wojskowej osób,
które na podstawie odr´bnych przepisów
nie podlegajà obowiàzkowi tej s∏u˝by w ra-
zie og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
przeprowadzania zaciàgu ochotniczego,
z uwzgl´dnieniem sytuacji, w których prze-
prowadzany b´dzie zaciàg, sposobu og∏a-
szania zaciàgu, warunków, jakie muszà spe∏-
niaç osoby podejmujàce zaciàg, oraz sposo-
bu post´powania z osobami zg∏aszajàcymi
si´ w ramach zaciàgu ochotniczego bezpo-
Êrednio do dowódców jednostek wojsko-
wych.”;

26) w art. 111 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
przeznaczania ̋ o∏nierzy do s∏u˝by w jednost-
kach zmilitaryzowanych, z uwzgl´dnieniem
sytuacji i czasu, w których nast´puje nadanie
przeznaczenia do s∏u˝by, oraz okreÊleniem
rodzajów jednostek, w których s∏u˝ba ta jest
odbywana.”;
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27) w art. 138:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Formacje obrony cywilnej tworzà, w drodze
rozporzàdzenia, ministrowie, a wojewodo-
wie, starostowie, wójtowie lub burmistrzo-
wie (prezydenci miast) — w drodze zarzàdze-
nia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci: skal´
wyst´pujàcych zagro˝eƒ, rodzaj formacji, ich
przeznaczenie oraz stan osobowy i organiza-
cj´ wewn´trznà.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Formacje obrony cywilnej mogà tworzyç tak-
˝e pracodawcy.”;

28) w art. 139:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady zwalniania przez praco-
dawców z obowiàzku Êwiadczenia pracy
osób powo∏anych do s∏u˝by w obronie cy-
wilnej w zwiàzku ze zwalczaniem kl´sk ˝y-
wio∏owych, katastrof i zagro˝eƒ Êrodowi-
ska, bioràc pod uwag´ zasady zrekompen-
sowania utraconego wynagrodzenia
i uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci profil dzia-
∏ania zak∏adu.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, stanowiska w urz´dach organów ad-
ministracji rzàdowej i innych organów paƒ-
stwowych, instytucjach paƒstwowych, urz´-
dach organów samorzàdu terytorialnego
oraz u przedsi´biorców i w innych jednost-
kach organizacyjnych, uznawane za równo-
rz´dne z odbywaniem s∏u˝by w obronie cy-
wilnej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sta-
nowiska zwiàzane z ochronà ludnoÊci i zwal-
czaniem kl´sk ˝ywio∏owych.”; 

29) art. 140 otrzymuje brzmienie:

„Art. 140. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) zadania obrony cywilnej oraz obowiàz-

ki i uprawnienia organów administra-
cji rzàdowej oraz innych organów i in-
stytucji paƒstwowych, organów sa-
morzàdu terytorialnego, przedsi´bior-
ców i innych jednostek organizacyj-
nych, a tak˝e organizacji spo∏ecznych,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem za-
sad planowania i organizacji dzia∏aƒ
ratowniczych, monitorowania zagro-
˝eƒ, szkolenia i upowszechniania pro-
blematyki obrony cywilnej,

2) zasady zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych,
katastrof i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz
usuwania ich skutków przez obron´
cywilnà, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zasady wspó∏dzia∏ania z innymi
s∏u˝bami i kompetencje w tej dziedzi-
nie,

3) ogólne zasady tworzenia i przeznacza-
nia formacji obrony cywilnej, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci ich modelowe
struktury organizacyjne i podporzàd-
kowanie, oraz zasady wyposa˝enia ich
w niezb´dny sprz´t i Êrodki.”;

30) w art. 143 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, kategorie ˝o∏nierzy re-
zerwy, których przeznaczenie do s∏u˝by
w obronie cywilnej wymaga zgody wojsko-
wego komendanta uzupe∏nieƒ, z uwzgl´d-
nieniem celu powo∏ania do s∏u˝by w obronie
cywilnej oraz zadaƒ, jakie majà tam wykony-
waç.”;

31) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, jednostki organizacyjne obrony
cywilnej, w których w razie og∏oszenia mobi-
lizacji i w czasie wojny czynna s∏u˝ba jest pe∏-
niona bezterminowo, bioràc pod uwag´ jed-
nostki, do których zadaƒ nale˝y wykrywanie
zagro˝eƒ, alarmowanie i prowadzenie akcji
ratunkowych.”;

32) w art. 158 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór i kolor umundurowania osób
odbywajàcych s∏u˝b´ w obronie cywilnej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje s∏u˝-
by oraz sk∏adniki umundurowania.”;

33) art. 165 otrzymuje brzmienie:

„Art. 165. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owà organizacj´ i sposób od-
bywania s∏u˝by w obronie cywilnej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zasady
i tryb powo∏ywania i przeznaczania do
s∏u˝by oraz zwalniania ze s∏u˝by, wzo-
ry kart powo∏ania do zasadniczej s∏u˝-
by w obronie cywilnej oraz karty przy-
dzia∏u do formacji obrony cywilnej, za-
sady i tryb udzielania wyró˝nieƒ i wy-
mierzania kar dyscyplinarnych oraz
uprawnienia prze∏o˝onych w tym za-
kresie, zasady wykonywania i skreÊla-
nia kar,

2) wzór odznaki wzorowego ratownika,
z uwzgl´dnieniem tak˝e wzoru legity-
macji do odznaki,

3) wzory oznak oraz sposób noszenia
tych oznak i umundurowania,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci mi´-
dzynarodowe i krajowe oznaki obrony
cywilnej,

4) normy umundurowania przys∏ugujà-
cego osobom odbywajàcym s∏u˝b´
w obronie cywilnej, uwzgl´dniajàc po-
trzeby poszczególnych specjalistycz-
nych formacji,
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5) w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
wysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za umundurowanie ratowni-
ków, z uwzgl´dnieniem zasad jego wy-
p∏acania oraz organów w∏aÊciwych
w tym zakresie.”;

34) w art. 166 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje szkó∏, których
uczniowie podlegajà obowiàzkowi odbywa-
nia przysposobienia obronnego oraz organi-
zacj´ jego odbywania, z uwzgl´dnieniem
mo˝liwoÊci organizowania obozów specjali-
stycznych.”;

35) art. 167 otrzymuje brzmienie:

„Art. 167. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
podstawy programowe przysposobienia
obronnego dla szkó∏ ponadgimnazjal-
nych. Podstawy programowe powinny
zawieraç opis celów kszta∏cenia, treÊci
nauczania i osiàgni´ç uczniów i powinny
byç dostosowane do poszczególnych ro-
dzajów szkó∏.”;

36) w art. 173 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „na podsta-
wie decyzji Rady Ministrów”;

37) w art. 174:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów, na wniosek ministrów i wo-
jewodów po uprzednim zaopiniowaniu przez
Ministra Obrony Narodowej, ustala istniejà-
ce i specjalnie tworzone jednostki organiza-
cyjne, które przewiduje si´ objàç militaryza-
cjà (jednostki przewidziane do militaryzacji)
oraz jednostki organizacyjne stanowiàce ba-
z´ formowania specjalnie tworzonych jedno-
stek zmilitaryzowanych, a tak˝e limity osób,
które przewiduje si´ powo∏aç do s∏u˝by
w jednostkach zmilitaryzowanych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, kategorie zadaƒ uzasadniajàcych mi-
litaryzacj´ oraz tryb ustalania jednostek or-
ganizacyjnych i limitów osób, o których mo-
wa w ust. 2, a tak˝e wzór wniosku o obj´cie
poszczególnych jednostek organizacyjnych
przygotowaniami do militaryzacji. Rozporzà-
dzenie uwzgl´dni w szczególnoÊci potrzeby
zwiàzane z rozwini´ciem systemu obronno-
Êci i funkcjonowaniem jego elementów
w warunkach zewn´trznego zagro˝enia paƒ-

stwa i w czasie wojny, w tym mobilizacyjne
i wojenne potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zapewnienia wsparcia
wojskom sojuszniczym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, z wyszczególnieniem
we wzorze wniosku przeznaczenia tych jed-
nostek, ich siedzib, organów, o których mo-
wa w art. 187 ust. 3, oraz organów, wed∏ug
których ustaleƒ b´dà przygotowywane po-
szczególne jednostki, jak równie˝ specyfika-
cji przewidywanych wydatków z tym zwiàza-
nych.”;

38) w art. 176 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli corocznie, w drodze
rozporzàdzenia, liczb´ osób powo∏ywanych
w roku kalendarzowym do odbycia çwiczeƒ
w jednostkach przewidzianych do militaryza-
cji, z uwzgl´dnieniem potrzeby zapewnienia
realizacji zadaƒ przewidzianych dla tych jed-
nostek na czas mobilizacji oraz wojny.”;

39) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) zadania zwiàzane z przygotowaniem
jednostek organizacyjnych przewidzia-
nych do obj´cia ich militaryzacjà oraz
organy zobowiàzane do realizacji tych
zadaƒ, z uwzgl´dnieniem zakresu
przedsi´wzi´ç, trybu ich wykonania,
terminów gotowoÊci do dzia∏ania, za-
bezpieczenia potrzeb, zapewnienia
Êrodków finansowych,

2) zasady wyposa˝ania jednostek przewi-
dzianych do militaryzacji i jednostek
zmilitaryzowanych w Êrodki transpor-
towe, maszyny i urzàdzenia oraz
w sprz´t wojskowy, z uwzgl´dnieniem
êróde∏ ich pochodzenia,

3) zasady i tryb przeprowadzania kontro-
li stanu przygotowania jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do ob-
j´cia ich militaryzacjà oraz organy w∏a-
Êciwe w tych sprawach, z uwzgl´dnie-
niem przedmiotu kontroli i podmiotów
obj´tych kontrolà.”;

40) w art. 188 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´po-
wania w sprawach, o których mowa w ust.
1—3, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci po-
trzeb organizacyjnych Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz struktury dowodze-
nia tymi Si∏ami Zbrojnymi w czasie pokoju
i na wypadek wojny.”;

41) w art. 189 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy ustala,
w drodze decyzji administracyjnych, praco-
dawców, u których poborowi mogà odby-
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waç s∏u˝b´ zast´pczà, oraz okreÊla stanowi-
ska pracy, na których b´dà odbywaç t´ s∏u˝-
b´.”;

42) w art. 191 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór umowy
i wzór karty skierowania do s∏u˝by zast´p-
czej; we wzorze umowy powinno byç wy-
szczególnione miejsce i stanowisko pracy
poborowego oraz przyczyny rozwiàzania
umowy. Wzór karty skierowania do s∏u˝by
zast´pczej powinien zawieraç termin i miej-
sce stawienia si´ do pe∏nienia tej s∏u˝by,
a tak˝e pouczenie o skutkach uchylania si´
od obowiàzku s∏u˝by zast´pczej, o post´po-
waniu w przypadku utraty karty skierowania
oraz o post´powaniu w razie niemo˝noÊci
stawienia si´ poborowego do s∏u˝by zast´p-
czej z przyczyn zdrowotnych.”;

43) w art. 193:

a) w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) bezp∏atne ca∏odzienne wy˝ywienie lub
równowa˝nik pieni´˝ny, przyznawane na
warunkach i w trybie okreÊlonym przez
Rad´ Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci wyboru
przez poborowego formy Êwiadczenia
oraz przypadków, w których wy˝ywienie
lub równowa˝nik nie przys∏ugujà, a tak˝e
wskazaniem terminu jego p∏atnoÊci,

2) bezp∏atne zakwaterowanie, przyznawane
na warunkach i w trybie okreÊlonym przez
Rad´ Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
z uwzgl´dnieniem sytuacji, w których po-
borowy czasowo odbywa s∏u˝b´ zast´p-
czà w miejscowoÊci poza siedzibà praco-
dawcy,”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) równowa˝nik pieni´˝ny za ubranie, przy-
znawany na warunkach i w trybie okreÊlo-
nym przez Rad´ Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, z uwzgl´dnieniem przypad-
ków, w których równowa˝nik ten nie przy-
s∏uguje, oraz wskazaniem terminu jego
p∏atnoÊci,”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzà-
dzenia, przyznaç poborowym odbywajàcym
s∏u˝b´ zast´pczà inne Êwiadczenia, poza
okreÊlonymi w ust. 1, w szczególnoÊci takie,
jakie posiadajà pracownicy zatrudnieni na
podstawie przepisów prawa pracy.”;

44) art. 199 otrzymuje brzmienie:

„Art. 199. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb i warunki kierowa-
nia poborowych do s∏u˝by zast´pczej
oraz zawierania umów z pracodawca-

mi, warunki przyznawania i wysokoÊç
premii miesi´cznych, warunki udziela-
nia i wysokoÊç urlopów wypoczynko-
wych i z tytu∏u honorowego krwio-
dawstwa, warunki i tryb zawieszania
s∏u˝by zast´pczej oraz zwalniania z tej
s∏u˝by, a tak˝e kierowania do odbycia
pozosta∏ego okresu tej s∏u˝by oraz
w∏aÊciwoÊç organów w sprawach
zwiàzanych ze s∏u˝bà zast´pczà.

2. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´d-
niaç w szczególnoÊci potrzeb´ wspó∏-
dzia∏ania organów administracji rzà-
dowej i organów samorzàdu teryto-
rialnego w zakresie kierowania pobo-
rowych do s∏u˝by zast´pczej i jej pe∏-
nienia oraz zwalniania z tej s∏u˝by,
okreÊlaç przypadki usprawiedliwiajà-
ce niestawienie si´ poborowego do
s∏u˝by w wyznaczonym terminie, wy-
mieniaç sytuacje, w których poboro-
wemu nie przys∏uguje premia mie-
si´czna, a tak˝e wskazywaç przypadki,
w których poborowemu mo˝na zawie-
siç odbywanie s∏u˝by zast´pczej.”;

45) w art. 208 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, dla wykonania niezb´dnych Êwiad-
czeƒ rzeczowych:

1) rodzaj i liczb´ nieruchomoÊci, które mogà
byç w tym celu w u˝ytkowaniu w danym
roku kalendarzowym,

2) rodzaj i liczb´ rzeczy ruchomych, jakie
w danym roku kalendarzowym mogà byç
w tym celu pobrane,

uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby
zwiàzane z prowadzeniem poboru, przepro-
wadzaniem çwiczeƒ wojskowych, w tym or-
ganizowanych z zastosowaniem natychmia-
stowego stawiennictwa ˝o∏nierzy rezerwy
i sprawdzaniem gotowoÊci mobilizacyjnej
Si∏ Zbrojnych.”;

46) w art. 223 skreÊla si´ ust. 1.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszko-
dowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i cho-
rób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Oby-
watelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16,
poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz
z 1989 r. Nr 35, poz. 192) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w tytule ustawy oraz w art. 1, 2 ust. 1, art. 5 ust. 2,
art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 16 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Milicja Obywatelska” zast´-
puje si´ u˝ytym w odpowiednim przypadku wyra-
zem „Policja”;

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb ustalania
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okolicznoÊci i przyczyn wypadków, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc obowiàzki prze-
∏o˝onego funkcjonariusza, gdy powzià∏ infor-
macj´ o tym, ˝e funkcjonariusz uleg∏ wypadko-
wi lub poniós∏ Êmierç w wyniku wypadku, obo-
wiàzki funkcjonariusza, który uleg∏ wypadkowi,
a ponadto sposób powo∏ywania i post´powa-
nia komisji powypadkowej, w tym prowadzenia
post´powania wyjaÊniajàcego, sporzàdzania
protoko∏ów oraz ustalania okolicznoÊci wypad-
ku.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz chorób, z tytu∏u których przys∏ugujà
odszkodowania okreÊlone w ustawie,
uwzgl´dniajàc ich zwiàzek z pe∏nionà s∏u˝-
bà.”;

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, na jakich przys∏uguje
policjantowi odszkodowanie za utracone, znisz-
czone lub uszkodzone przedmioty osobistego
u˝ytku, który w zwiàzku ze s∏u˝bà poniós∏ szko-
d´ w tych przedmiotach, a nie dozna∏ uszczerb-
ku na zdrowiu, uwzgl´dniajàc sposób i termin
wyp∏aty odszkodowania oraz organy w∏aÊciwe
w tych sprawach.”;

5) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Odszkodowania okreÊlone w ustawie
przys∏ugujà tak˝e funkcjonariuszowi Mi-
licji Obywatelskiej, który dozna∏ trwa∏e-
go uszczerbku na zdrowiu wskutek wy-
padku pozostajàcego w zwiàzku z pe∏nie-
niem s∏u˝by w Milicji Obywatelskiej albo
wskutek choroby powsta∏ej w zwiàzku ze
szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub wa-
runkami tej s∏u˝by, jak równie˝ cz∏onkom
rodziny funkcjonariusza, który zmar∏
wskutek takiego wypadku lub choroby.”

Art. 3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 36, poz. 206,
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84,
z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 136,
poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady

i tryb przyznawania inwalidom wojennym
Êwiadczeƒ wymienionych w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci:

1) wzór wniosku sk∏adanego przez inwalid´,

2) kryteria przydzia∏u pomocy rzeczowej lub fi-
nansowej,

3) cz´stotliwoÊç korzystania z pomocy.”;

2) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykazy chorób i stanów chorobowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, okreÊlajàc
w szczególnoÊci rodzaj schorzenia i jego zwià-
zek ze s∏u˝bà wojskowà.”

Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa-
˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44
i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106,
poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50,
poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego i ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zasady tworzenia i wysokoÊç funduszów na na-
grody i zapomogi, ze wskazaniem êróde∏ ich fi-
nansowania.”;

2) w art. 14 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia wed∏ug sta-
nowiska s∏u˝bowego typowe dla stopni woj-
skowych, uwzgl´dniajàc, i˝ wysokoÊç stawki
uposa˝enia ˝o∏nierza powo∏ywanego do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej, w zale˝noÊci od po-
siadanego stopnia wojskowego, powinna sta-
nowiç cz´Êç najni˝szej stawki uposa˝enia za-
sadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego
˝o∏nierza zawodowego wyznaczonego na sta-
nowisko s∏u˝bowe o odpowiednim stopniu eta-
towym.”;

3) w art. 20 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Zasi∏ek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 3,
wyp∏aca si´ na nast´pujàcych cz∏onków rodzi-
ny ˝o∏nierza zawodowego:

1) ma∏˝onka albo by∏ego ma∏˝onka ˝o∏nierza
zawodowego, wobec którego w dniu Êmier-
ci ̋ o∏nierz by∏ obowiàzany do Êwiadczeƒ ali-
mentacyjnych,

2) dzieci w∏asne ˝o∏nierza, dzieci jego ma∏˝on-
ka, dzieci przysposobione i przyj´te na wy-
chowanie, w tym w ramach rodziny zast´p-
czej, albo inne dzieci, których opiekunem
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prawnym zosta∏ ustanowiony ˝o∏nierz lub
jego ma∏˝onek,

3) rodziców i by∏ych prawnych opiekunów ˝o∏-
nierza zawodowego albo jego ma∏˝onka.

3b. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
wyp∏acania zasi∏ków pogrzebowych z tytu∏u
Êmierci cz∏onków rodziny ˝o∏nierza zawodo-
wego, wymienionych w ust. 3a, z uwzgl´dnie-
niem sposobu dokumentowania uprawnieƒ
do tych zasi∏ków oraz wskazaniem dokumen-
tów stanowiàcych podstaw´ wyp∏aty zasi∏-
ków.”;

4) skreÊla si´ art. 29;

5) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny ˝o∏nierze pe∏niàcy czynnà
s∏u˝b´ wojskowà otrzymujà uposa˝e-
nie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i tryb przyznawa-
nia uposa˝enia i innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych, o których mowa w ust. 1, oraz
organy w∏aÊciwe w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje
tych nale˝noÊci, a tak˝e sposób i termi-
ny p∏atnoÊci.”

Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 i z 2001 r. Nr 41,
poz. 465) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Policja w celu realizacji ustawowych zadaƒ

mo˝e korzystaç z danych o osobie, w tym
równie˝ w formie zapisu elektronicznego,
uzyskanych przez inne organy, s∏u˝by i insty-
tucje paƒstwowe w wyniku wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz
przetwarzaç je w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216
oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49,
poz. 509), bez wiedzy i zgody osoby, której
dane te dotyczà.

5. Administrator danych, o których mowa
w ust. 4, jest obowiàzany udost´pniç dane
osobowe, z zastrze˝eniem ust. 7, na podsta-
wie imiennego upowa˝nienia Komendanta
G∏ównego Policji, komendantów wojewódz-
kich Policji lub uprawnionego policjanta,
okazanego przez policjanta wraz z legityma-
cjà s∏u˝bowà. Fakt udost´pnienia tych da-
nych podlega ochronie na podstawie ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56,
poz. 580).”,

b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàc wy∏àcznie nie-
zb´dne dane upowa˝nionego policjanta oraz
szczegó∏owe warunki wydania upowa˝nieƒ
w imieniu Komendanta G∏ównego Policji lub
komendantów wojewódzkich Policji innym
policjantom.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazy-
wania Policji informacji o osobie, uzyska-
nych przez organy uprawnione do wykony-
wania czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych w czasie wykonywania tych czynnoÊci,
uwzgl´dniajàc wymagania wynikajàce
z przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych.”;

2) w art. 15 ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb przeprowadzania badaƒ lekar-
skich, o których mowa w ust. 5, uwzgl´dnia-
jàc przypadki uzasadniajàce potrzeb´ nie-
zw∏ocznego udzielenia osobie zatrzymanej
pierwszej pomocy medycznej lub potrzeb´
poddania jej niezb´dnym badaniom lekar-
skim, czas i organizacj´ tych badaƒ oraz spo-
sób ich dokumentowania.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki,
jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia
w jednostkach organizacyjnych Policji prze-
znaczone dla osób zatrzymanych lub dopro-
wadzonych w celu wytrzeêwienia, oraz regu-
lamin pobytu osób w tych pomieszczeniach,
uwzgl´dniajàc ich lokalizacj´ i wyposa˝enie,
niezb´dne cz´Êci sk∏adowe oraz warunki
techniczne pomieszczeƒ i ich wyposa˝enia.”;

3) w art. 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór flagi
Policji, okolicznoÊci i warunki jej podnosze-
nia oraz sposób oznakowania jednostek p∏y-
wajàcych i statków powietrznych, a tak˝e
znaki rozpoznawcze u˝ywane na nich przez
Policj´ w nocy, uwzgl´dniajàc sposób
umieszczenia bandery i flagi na jednostkach
p∏ywajàcych, ze wskazaniem, które z nich
podnoszà flag´ Policji, oraz oznakowania
statków powietrznych Policji, z ustaleniem,
które z nich oznakowuje si´ symbolem Poli-
cji.”;

4) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, ceremonia∏
Êlubowania, uwzgl´dniajàc warunki, tryb
i termin sk∏adania Êlubowania przez policjan-
tów, organy uprawnione do przyjmowania
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Êlubowania, przebieg i sposób dokumento-
wania Êlubowania oraz wzór formularza aktu
Êlubowania.”;

5) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór for-
mularza opinii s∏u˝bowej, szczegó∏owe zasa-
dy i tryb opiniowania funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc przes∏anki opiniowania i jego
cz´stotliwoÊci, kryteria brane pod uwag´
przy opiniowaniu, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w zakresie wydawania opinii, tryb zapozna-
wania funkcjonariuszy z opinià s∏u˝bowà
oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwo-
∏aƒ od opinii.”;

6) w art. 36:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komendant G∏ówny Policji mo˝e oddelego-
waç policjanta, za jego zgodà, do pe∏nienia
zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà w kraju i za
granicà na czas okreÊlony.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb oddelegowania, przyznawania uposa-
˝enia oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych policjantowi w czasie oddelegowania,
uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ s∏u˝bowych
poza Policjà, do których policjant mo˝e byç
oddelegowany, organy uprawnione do wy-
st´powania z wnioskiem o oddelegowanie
policjanta, sposób wyra˝ania przez niego
zgody na oddelegowanie, tryb post´powa-
nia w przypadku zmiany warunków oddele-
gowania, uprawnienia i Êwiadczenia przys∏u-
gujàce policjantowi w tym czasie, w szcze-
gólnoÊci w zakresie ustalania i wyp∏aty upo-
sa˝enia oraz prawa do urlopu, a tak˝e tryb
i sposób odwo∏ania policjanta z oddelego-
wania oraz zwolnienia policjanta przez insty-
tucj´ ze stanowiska, które zajmowa∏ w niej
podczas oddelegowania.”;

7) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zawie-
szania policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych przez prze∏o˝onych, uwzgl´dniajàc or-
gany uprawnione do zawieszania policjanta
w czynnoÊciach s∏u˝bowych, tryb zaskar˝a-
nia decyzji o zawieszeniu oraz przypadki
uchylania lub wygaÊni´cia decyzji o zawie-
szeniu policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych przed ukoƒczeniem post´powania kar-
nego.”;

8) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, wysokoÊç i warunki
przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za umundurowanie, uwzgl´dnia-
jàc:

1) elementy umundurowania stanowiàce
podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci rów-
nowa˝nika,

2) sposób ustalania wysokoÊci równowa˝ni-
ka,

3) tryb i przypadki przyznawania, zwrotu i za-
wieszania wyp∏aty równowa˝nika,

4) terminy wyp∏acania lub zwrotu równo-
wa˝nika.”;

9) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Policjantowi w czasie wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych przys∏uguje
wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝-
ny w zamian za wy˝ywienie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki, w których policjant otrzymu-
je wy˝ywienie, oraz normy wy˝ywienia,
uwzgl´dniajàc rodzaje norm i sposób
ich ustalenia, osoby uprawnione do
otrzymywania norm dodatkowych lub
ich cz´Êci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki otrzymywania i wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
wy˝ywienie, uwzgl´dniajàc przypadki
otrzymywania przez policjanta tego
równowa˝nika, sposób obliczania jego
wysokoÊci oraz organy uprawnione do
wyp∏at równowa˝nika.”;

10) art. 73 otrzymuje brzmienie:

„Art. 73. 1. Policjantowi i cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje raz w roku prawo przejazdu
na koszt w∏aÊciwego organu Policji
Êrodkami publicznego transportu zbio-
rowego do jednej z obranych przez sie-
bie miejscowoÊci w kraju i z powrotem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki korzystania przez policjanta
z prawa, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc sposób rozliczania kosz-
tów przejazdu.

3. W razie niewykorzystania przys∏ugujà-
cego przejazdu osoba uprawniona
otrzymuje zrycza∏towany równowa˝nik
pieni´˝ny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki przyznania równowa˝nika pie-
ni´˝nego, o którym mowa w ust. 3,
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uwzgl´dniajàc sposób ustalania wyso-
koÊci równowa˝nika i rozliczania niewy-
korzystanego przez policjanta przejaz-
du.

5. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏to-
wany równowa˝nik pieni´˝ny, o których
mowa w ust. 1 i 3, nie przys∏ugujà poli-
cjantowi w roku kalendarzowym, w któ-
rym wykupiono uprawnienia do bez-
p∏atnych przejazdów Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mo-
gà byç przyznawane tak˝e inne Êwiad-
czenia socjalne i bytowe.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaj i zakres Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 6, uwzgl´dniajàc wa-
runki korzystania z tych Êwiadczeƒ, spo-
sób ich realizacji, a w przypadku Êwiad-
czeƒ finansowych — ich wysokoÊç, spo-
sób obliczania, terminy rozliczeƒ oraz
terminy wyp∏aty.”;

11) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we prawa i obowiàzki oraz przebieg s∏u˝by
policjantów, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊci
i specyfik´ s∏u˝by w jednostkach organiza-
cyjnych Policji, tryb nawiàzywania, zmiany
i rozwiàzywania stosunku s∏u˝bowego poli-
cjanta, zadania kierowników komórek orga-
nizacyjnych w∏aÊciwych w sprawach osobo-
wych, treÊç rozkazów personalnych o miano-
waniu policjanta na dane stanowisko s∏u˝bo-
we lub o zwolnieniu policjanta ze s∏u˝by, tryb
wydawania Êwiadectwa s∏u˝by i opinii
o s∏u˝bie policjanta, ich wzory, termin ˝àda-
nia sprostowania Êwiadectwa i opinii oraz
termin dokonania takiego sprostowania.”;

12) w art. 83:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Policjantowi odwo∏anemu z urlopu przys∏u-
guje zwrot kosztów przejazdu wed∏ug norm
ustalonych w przepisach o nale˝noÊciach
s∏u˝bowych w przypadkach przeniesienia
lub oddelegowania, jak równie˝ innych kosz-
tów.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
zwrotu kosztów przejazdu i innych ponie-
sionych kosztów przys∏ugujàcych policjan-
towi w razie odwo∏ania z urlopu, z uwzgl´d-
nieniem norm okreÊlonych dla przenoszo-
nych lub delegowanych policjantów, udo-

kumentowanych op∏at dokonanych przez
policjanta, a które nie zosta∏y wykorzystane
w zwiàzku z odwo∏aniem z urlopu, jak rów-
nie˝ op∏at poniesionych na cz∏onków rodzi-
ny, o których mowa w art. 77, je˝eli odwo-
∏anie policjanta z urlopu spowodowa∏o tak-
˝e ich powrót.”;

13) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady przyznawania poli-
cjantom urlopów, tryb post´powania
w tych sprawach oraz wymiar urlopów,
o których mowa w art. 84 i 85, uwzgl´d-
niajàc okres s∏u˝by, wiek policjanta, przy-
padki warunków szczególnie ucià˝liwych
i szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie
szkodliwoÊci wp∏ywajàce na wymiar urlo-
pu dodatkowego.”;

14) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó-
∏owe zasady przyznawania, odmowy przy-
znania, cofania i zwracania równowa˝nika,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc pod-
mioty uprawnione do jego otrzymania, wzo-
ry wymaganych dokumentów, organy w∏a-
Êciwe do jego przyznawania, odmowy przy-
znania, wyp∏aty, cofania albo ˝àdania jego
zwrotu oraz sposób post´powania w przy-
padku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do je-
go otrzymania.”;

15) w art. 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó-
∏owe zasady przyznawania, odmowy przy-
znania, cofania oraz zwracania równowa˝ni-
ka pieni´˝nego, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc podmioty uprawnione do je-
go otrzymania, sposób ustalania wysokoÊci
równowa˝nika, wzory wymaganych doku-
mentów, organy w∏aÊciwe do jego przyzna-
wania, odmowy przyznania, wyp∏aty, cofa-
nia albo ˝àdania jego zwrotu, a tak˝e sposób
post´powania w przypadku wystàpienia
zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.”;

16) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´-
powania oraz szczegó∏owe zasady przyzna-
wania, cofania oraz zwracania pomocy fi-
nansowej, o której mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc przypadki, w których pomoc ta jest
przyznawana, cofana lub podlega zwrotowi,
jak równie˝ sposób obliczania wysokoÊci po-
mocy finansowej przyznawanej lub orzeka-
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nej do zwrotu, a tak˝e rodzaje dokumentów
wymaganych przy ubieganiu si´ o przyzna-
nie tej pomocy.”;

17) w art. 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przy-
dzielania lokalu mieszkalnego w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1 i 2, szczegó∏o-
we zasady zwracania udzielonej pomocy 
finansowej oraz zwalniania zajmowanych 
lokali mieszkalnych lub domów okreÊlonych
w ust. 1, uwzgl´dniajàc przes∏anki uzasad-
niajàce przydzia∏ lokalu mieszkalnego poli-
cjantowi przeniesionemu do s∏u˝by w innej
miejscowoÊci, sposób post´powania w przy-
padku, gdy policjant ten skorzysta∏ z po-
mocy finansowej na uzyskanie lokalu mie-
szkalnego, oraz rodzaje dokumentów po-
twierdzajàcych zwolnienie przez policjanta
lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowa-
nego.”;

18) w art. 97 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady przydzia∏u i opró˝niania
oraz normy zaludnienia lokali mieszkalnych,
o których mowa w art. 90, a tak˝e szczegó∏o-
we zasady przydzia∏u lokalu mieszkalnego
i tymczasowej kwatery policjantowi, opró˝-
nienia lub zamiany tego lokalu i tymczaso-
wej kwatery, oraz organy w∏aÊciwe do wyda-
wania decyzji administracyjnych w tych
sprawach, wysokoÊç norm zaludnienia i spo-
sób ich ustalania.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki najmu lokali mieszkal-
nych znajdujàcych si´ w budynkach b´dà-
cych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa pozostajà-
cych w zarzàdzie jednostek organizacyjnych
Policji, a tak˝e sposób obliczania czynszu
najmu, prawa i obowiàzki najemcy oraz wy-
najmujàcego, a tak˝e cz´Êci sk∏adowe czyn-
szu najmu i okolicznoÊci wp∏ywajàce na jego
wysokoÊç.”;

19) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. 1. Policjantowi mogà byç przyznawane
nagrody roczne, nagrody uznaniowe
i zapomogi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki przyznawania poli-
cjantom nagród rocznych, nagród

uznaniowych i zapomóg, uwzgl´dnia-
jàc sposób ustalania okresu s∏u˝by
warunkujàcego nabycie prawa do na-
grody rocznej, wysokoÊç tej nagrody,
przes∏anki jej obni˝enia i przypadki,
kiedy nagroda nie przys∏uguje, termin
wyp∏aty nagrody rocznej, okolicznoÊci
uzasadniajàce przyznanie policjanto-
wi nagrody uznaniowej, zapomogi,
w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb
post´powania w tych sprawach.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç fundu-
szu na nagrody roczne, nagrody uzna-
niowe i zapomogi dla policjantów,
uwzgl´dniajàc jednostki organizacyjne
Policji, w których tworzy si´ fundusz,
sposób ustalania wysokoÊci Êrodków
finansowych przeznaczonych na na-
grody i zapomogi, warunki zwi´ksza-
nia wysokoÊci funduszu, a tak˝e spo-
sób ustalania wielkoÊci Êrodków pozo-
stajàcych w dyspozycji kierowników
jednostek organizacyjnych Policji
z przeznaczeniem na nagrody.”;

20) w art. 111 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, okresy wliczane do okresu s∏u˝by, od
którego zale˝y nabycie prawa do nagrody ju-
bileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wyp∏a-
cania, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝by, pracy
i nauki powodujàce nabycie prawa do nagro-
dy jubileuszowej, sposób dokumentowania
tych okresów oraz post´powania w przypad-
ku zbiegu prawa do kilku nagród, a tak˝e ter-
min wyp∏acania nagrody.”;

21) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Za wykonywanie zleconych zadaƒ wykracza-
jàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe policjant
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc ro-
dzaje zadaƒ zleconych, wysokoÊç i sposób
obliczania wynagrodzenia oraz tryb jego wy-
p∏acania.”;

22) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113.1. W razie przeniesienia policjanta do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci al-
bo delegowania go do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by, policjantowi przys∏ugujà
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i prze-
niesienia.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç, warunki oraz tryb przyznawa-
nia nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc sposoby obli-
czania czasu podró˝y s∏u˝bowej oraz
rodzaje nale˝noÊci i sposoby ustalania
ich wysokoÊci oraz terminy i tryb wy-
p∏aty nale˝noÊci.”;

23) w art. 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze
Êrodków w∏aÊciwego organu Policji oraz
okreÊli cz∏onków rodziny, na których przys∏u-
guje zasi∏ek pogrzebowy, uwzgl´dniajàc ro-
dzaje wydatków pokrywanych w ramach
kosztów pogrzebu i ich wysokoÊç, przypadki
oraz sposób ustalania wysokoÊci oraz tryb
wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego lub jego wy-
równania z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny
oraz dokumenty wymagane do ich wyp∏a-
ty.”;

24) w art. 121 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, ograniczyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci wyp∏a-
t´ niektórych dodatków do uposa˝enia
w okresie choroby, urlopu okolicznoÊciowe-
go albo pozostawania policjanta bez przy-
dzia∏u s∏u˝bowego, uwzgl´dniajàc rodzaje
i wysokoÊç dodatków, których wyp∏ata pod-
lega ograniczeniu w razie choroby, urlopu
okolicznoÊciowego albo pozostawania poli-
cjanta bez przydzia∏u s∏u˝bowego, a tak˝e
w∏aÊciwoÊç organów w tych sprawach.”;

25) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. 1. Policjant skierowany do szko∏y lub na
przeszkolenie albo na studia w kraju
otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝-
noÊci pieni´˝ne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç i zasady otrzymy-
wania uposa˝enia oraz innych nale˝-
noÊci, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc przypadki uprawniajàce
policjanta skierowanego do szko∏y lub
na przeszkolenie albo na studia w kra-
ju do otrzymywania uposa˝enia, oraz
sposób obliczania zrycza∏towanego
równowa˝nika pieni´˝nego na pokry-
cie kosztów przejazdu, a tak˝e zasady
rozliczania podró˝y s∏u˝bowych zwià-
zanych z odbywaniem nauki.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-

strem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç uposa˝enia
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych poli-
cjanta skierowanego do akademii lub
innych szkó∏ (na kursy) za granicà,
uwzgl´dniajàc warunki ich otrzymy-
wania oraz sposób i terminy ich wyp∏a-
cania.”

Art. 6. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526,
Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 73,
poz. 852) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Nazwa Urzàd Ochrony Paƒstwa, jej skrót
UOP oraz znak graficzny Urz´du Ochrony
Paƒstwa przys∏ugujà wy∏àcznie urz´dowi,
o którym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór znaku graficznego Urz´du
Ochrony Paƒstwa, uwzgl´dniajàc w jego
symbolice wizerunek or∏a oraz ustalajàc ko-
lorystyk´ tego znaku.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Organizacja wewn´trzna Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa jest jednostopniowa. Jed-
nostkami organizacyjnymi Urz´du
Ochrony Paƒstwa sà zarzàdy, biura i de-
legatury, którymi kierujà dyrektorzy.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, szczegó∏owe zadania Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nadaje Urz´dowi Ochrony
Paƒstwa statut, który powinien okreÊlaç
organizacj´ Urz´du Ochrony Paƒstwa
i ustalaç wykaz jednostek organizacyj-
nych Urz´du, a tak˝e siedziby i w∏aÊci-
woÊç terytorialnà delegatur.

4. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli,
w drodze zarzàdzeƒ, regulamin organi-
zacyjny Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz
regulaminy jednostek organizacyjnych,
uwzgl´dniajàc ich struktur´ wewn´trznà
i szczegó∏owe zadania.

5. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa, w drodze
zarzàdzenia, mo˝e tworzyç zespo∏y
o charakterze sta∏ym lub doraênym,
okreÊlajàc ich nazw´, sk∏ad osobowy
oraz szczegó∏owy zakres i tryb dzia∏ania.

6. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa, w drodze
zarzàdzenia, tworzy, przekszta∏ca i likwi-
duje oÊrodki szkolenia, okreÊlajàc ich
struktur´, zadania i szczegó∏owe zasady
funkcjonowania.”;

3) w art. 4b w ust. 3 po wyrazach „Stra˝y Granicznej”
dodaje si´ wyrazy „ , Biura Ochrony Rzàdu”;
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4) skreÊla si´ art. 5;

5) w art. 5a po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa mo˝e, w dro-
dze zarzàdzenia, powo∏ywaç kolegialne or-
gany doradcze i opiniodawcze, okreÊlajàc ich
nazw´, sk∏ad osobowy oraz szczegó∏owy za-
kres i tryb dzia∏ania.

4. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, sposób i tryb wykonywania
wewn´trznej kontroli w Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa, a w szczególnoÊci jednostki w∏aÊci-
we do prowadzenia i dokumentowania kon-
troli.”;

6) art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Art. 6a. 1. Urzàd Ochrony Paƒstwa w celu realiza-
cji ustawowych zadaƒ mo˝e zbieraç,
tak˝e niejawnie, z zachowaniem ogra-
niczeƒ wynikajàcych z art. 10 ust. 1, da-
ne osobowe, w tym równie˝ dane
wskazane w art. 27 i 28 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42,
poz. 474 i Nr 49, poz. 509), a tak˝e korzy-
staç z danych o osobie, w tym równie˝
w formie zapisu elektronicznego, uzy-
skanych przez organy, s∏u˝by i instytu-
cje paƒstwowe w wyniku wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
oraz przetwarzaç je w rozumieniu usta-
wy o ochronie danych osobowych, bez
wiedzy i zgody osoby, której dane te do-
tyczà.

2. Administrator danych, o których mowa
w ust. 1, jest obowiàzany udost´pniç
dane osobowe, z zastrze˝eniem ust. 4,
na podstawie imiennego upowa˝nienia
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa lub
upowa˝nionego funkcjonariusza, oka-
zanego przez funkcjonariusza wraz z le-
gitymacjà s∏u˝bowà. Fakt udost´pnie-
nia tych danych stanowiàcych tajemni-
c´ paƒstwowà podlega ochronie na
podstawie ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298
i Nr 56, poz. 580).

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór upowa˝nie-
nia, o którym mowa w ust. 2, uwzgl´d-
niajàc wy∏àcznie niezb´dne dane upo-
wa˝nionego funkcjonariusza oraz
szczegó∏owe warunki wydawania upo-
wa˝nieƒ w imieniu Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa przez jego zast´pc´
lub innego funkcjonariusza.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, zakres, warunki

i tryb przekazywania Urz´dowi Ochro-
ny Paƒstwa informacji o osobie, uzy-
skanych przez inne organy uprawnione
do wykonywania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, w czasie wykony-
wania tych czynnoÊci, uwzgl´dniajàc
wymagania wynikajàce z przepisów
o ochronie informacji niejawnych.”;

7) w art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób przeprowadza-
nia czynnoÊci wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2
i 4—6, uwzgl´dniajàc dostosowany do sytu-
acji sposób przeprowadzania przez funkcjo-
nariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa czynnoÊci
podejmowanych w ramach ustawowych
uprawnieƒ, zw∏aszcza sposób ustalenia to˝-
samoÊci, legitymowania i zatrzymywania
osób oraz obowiàzki funkcjonariuszy pod-
czas realizacji tych czynnoÊci, a tak˝e tryb
zwracania si´ o pomoc.”;

8) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego, o których mowa w ust. 1, oraz
przypadki i sposób ich u˝ycia, uwzgl´dniajàc
odpowiednie do sytuacji rodzaje fizycznych,
chemicznych i technicznych Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego, cel, w jakim poszcze-
gólne Êrodki mogà byç u˝yte, ograniczenia
ich u˝ycia oraz sposób post´powania funk-
cjonariusza stosujàcego te Êrodki, a tak˝e
sposób dokumentowania przypadków ich
zastosowania.”;

9) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-

dzenia, dostosowane do sytuacji, warunki
i sposób post´powania przy u˝yciu broni
palnej, uwzgl´dniajàc ograniczenia w zakre-
sie u˝ycia broni palnej, a tak˝e sposób doku-
mentowania przypadków u˝ycia broni pal-
nej.”;

10) w art. 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, sposób przeprowadzania i do-
kumentowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, 1a oraz 2, uwzgl´dniajàc sposoby
kontroli korespondencji oraz rodzaje stoso-
wanych Êrodków technicznych umo˝liwiajà-
cych uzyskanie w sposób niejawny informa-
cji o zagro˝eniach bezpieczeƒstwa paƒstwa
oraz zbieranie i utrwalanie dowodów prze-
st´pstw, tryb zarzàdzania tych czynnoÊci, ro-
dzaje dokumentów sporzàdzanych w zwiàz-
ku z wykonywaniem czynnoÊci, a tak˝e ro-
dzaje informacji, które powinny zawieraç te
dokumenty.”;

11) w art. 10a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, sposób przeprowadzania i do-
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kumentowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc formy, w jakich mo-
˝e nast´powaç nabycie lub przej´cie przed-
miotów pochodzàcych z przest´pstwa, ule-
gajàcych przepadkowi albo których wytwa-
rzanie, posiadanie, przewo˝enie jest zabro-
nione lub obrót nimi jest zabroniony, a tak˝e
sposób przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci ma-
jàtkowej, sposób post´powania z przej´tymi
przedmiotami, a tak˝e rodzaje dokumentów
sporzàdzanych w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci i rodzaje informacji, które powin-
ny zawieraç te dokumenty.”;

12) w art. 10b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przeprowadzania i do-
kumentowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, wskazujàc, w jakich formach nast´-
powaç b´dzie niejawne nadzorowanie prze-
mieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa, rodzaje doku-
mentów sporzàdzanych w zwiàzku z wyko-
nywaniem czynnoÊci oraz rodzaje informa-
cji, które powinny byç zawarte w tych doku-
mentach.”;

13) art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Art. 16a. 1. Przyj´cie kandydata do s∏u˝by w Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa nast´puje po
przeprowadzeniu post´powania kwa-
lifikacyjnego, na które sk∏ada si´:

1) przyj´cie podania o przyj´cie do
s∏u˝by, kwestionariusza osobowe-
go, a tak˝e dokumentów stwierdza-
jàcych wymagane wykszta∏cenie
i kwalifikacje zawodowe, w tym
specjalistyczne, oraz zawierajàcych
dane o uprzednim zatrudnieniu,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifi-
kacyjnej,

3) post´powanie sprawdzajàce okre-
Êlone w przepisach o ochronie in-
formacji niejawnych,

4) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psy-
chicznej do s∏u˝by w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa.

2. W stosunku do kandydata ubiegajàce-
go si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa na stanowisko
wymagajàce szczególnych umiej´tno-
Êci lub predyspozycji post´powanie
kwalifikacyjne mo˝e byç rozszerzone
o czynnoÊci majàce na celu sprawdze-
nie przydatnoÊci kandydata do s∏u˝by
na takim stanowisku, w tym przepro-
wadzenie badania psychofizjologicz-
nego.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór kwestiona-
riusza osobowego oraz szczegó∏owe
zasady i tryb przeprowadzania post´-

powania kwalifikacyjnego wobec kan-
dydatów do s∏u˝by w Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa, okreÊlajàc czynnoÊci nie-
zb´dne do podj´cia decyzji dotyczàcej
osoby ubiegajàcej si´ o przyj´cie do
s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa.”;

14) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej i in-
nych dokumentów funkcjonariuszy Urz´du
Ochrony Paƒstwa, organy w∏aÊciwe do ich
wydawania, wymiany i uniewa˝niania oraz
dokonywania w nich wpisów, przypadki,
w których legitymacja s∏u˝bowa lub inne do-
kumenty podlegajà zwrotowi, wymianie lub
uniewa˝nieniu, a tak˝e tryb post´powania
w przypadku ich utraty, jak równie˝ sposób
pos∏ugiwania si´ legitymacjà s∏u˝bowà oraz
innymi dokumentami.”;

15) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlany wymiarem jego obo-
wiàzków, z uwzgl´dnieniem prawa do
wypoczynku.

2. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
wynosi 40 godzin tygodniowo w przyj´-
tym okresie rozliczeniowym, nieprze-
kraczajàcym 3 miesi´cy.

3. W zamian za czas s∏u˝by w wymiarze
przekraczajàcym norm´ okreÊlonà
w ust. 2 funkcjonariuszowi przys∏uguje
czas wolny od s∏u˝by w tym samym wy-
miarze.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rozk∏ad czasu s∏u˝-
by, tryb udzielania czasu wolnego w za-
mian za s∏u˝b´ w wymiarze przekracza-
jàcym 40 godzin tygodniowo, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ zapewnienia niezak∏ó-
conego toku s∏u˝by.”;

16) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki bezpieczeƒstwa
i higieny s∏u˝by oraz zakres, w jakim majà
do tych warunków zastosowanie przepisy
dzia∏u X Kodeksu pracy, uwzgl´dniajàc
szczególny charakter s∏u˝by, zagro˝enia
wyst´pujàce na niektórych stanowiskach
s∏u˝bowych lub podczas wykonywania
niektórych zadaƒ s∏u˝bowych oraz obo-
wiàzki spoczywajàce na funkcjonariu-
szach oraz ich prze∏o˝onych w zakresie za-
pobiegania ewentualnym zagro˝eniom
dla ˝ycia lub zdrowia, a ponadto w zakre-
sie dotyczàcym stanowisk s∏u˝bowych
nieobj´tych specyfikà s∏u˝by w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, uwzgl´dniajàc przepi-
sy prawa majàce zastosowanie do tych
stanowisk.”;
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17) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór formularza opinii s∏u˝bo-
wej, szczegó∏owe zasady i tryb opiniowania
funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc przes∏anki
opiniowania i jego cz´stotliwoÊci, kryteria
brane pod uwag´ przy opiniowaniu i skal´
ocen, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie
wydawania opinii, tryb zapoznawania funk-
cjonariuszy z opinià s∏u˝bowà oraz tryb wno-
szenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii.”;

18) w art. 25:

a) w ust. 2 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb oddelego-
wania, uprawnienia i obowiàzki funkcjona-
riusza w czasie oddelegowania, a tak˝e za-
sady wyp∏aty uposa˝enia i innych Êwiad-
czeƒ przys∏ugujàcych oddelegowanemu
funkcjonariuszowi, uwzgl´dniajàc równie˝
tryb kierowania funkcjonariusza do wyko-
nywania przez niego zadaƒ s∏u˝bowych po-
za Urz´dem Ochrony Paƒstwa, w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych oraz szczególne regulacje do-
tyczàce praw i obowiàzków funkcjonariusza
pe∏niàcego s∏u˝b´ poza Urz´dem.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, stanowiska w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, na których zatrudnia si´
oddelegowanych funkcjonariuszy Urz´du
Ochrony Paƒstwa, ustalajàc liczb´ stanowisk
i ich zaszeregowanie w stosunku do stawek
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

19) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór formularza Êwiadectwa
s∏u˝by, uwzgl´dniajàc dane, które nale˝y po-
daç w Êwiadectwie s∏u˝by, oraz tryb wyda-
wania i sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w tych sprawach.”;

20) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady i tryb szkolenia zawodowego
funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc zakres
tematyczny szkolenia i zró˝nicowany
sposób sk∏adania egzaminów na
pierwszy stopieƒ podoficera, chorà˝e-
go lub oficera przed komisjami egza-
minacyjnymi.

2. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa, w dro-
dze zarzàdzenia, powo∏uje komisje eg-
zaminacyjne, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajàc ich sk∏ad osobowy, a tak˝e

ustala terminy egzaminów, okreÊla
wzór zaÊwiadczenia o zdaniu egzami-
nu oraz sposób wynagradzania cz∏on-
ków komisji.”;

21) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór wniosku o miano-
wanie na stopieƒ oraz wzór aktu miano-
wania na stopieƒ, a tak˝e szczegó∏owe za-
sady i tryb mianowania funkcjonariuszy
na stopnie, ustalajàc sposób post´powa-
nia z wnioskiem o mianowanie na stopieƒ
i terminy nominacji na stopnie.”;

22) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Funkcjonariusz otrzymuje nieodp∏atnie
umundurowanie.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç i warunki
przyznawania funkcjonariuszom rów-
nowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
umundurowanie, uwzgl´dniajàc przy-
s∏ugujàce rodzaje umundurowania, je-
go iloÊç i okresy u˝ywalnoÊci, a tak˝e
okres pe∏nienia s∏u˝by w danym roku
kalendarzowym.”;

23) w art. 57a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzory, barwy i normy umundu-
rowania funkcjonariuszy, kryteria i tryb jego
przydzia∏u, z uwzgl´dnieniem korpusów
funkcjonariuszy, iloÊci, rodzajów i okresów
u˝ywalnoÊci sk∏adników umundurowania
przys∏ugujàcych funkcjonariuszom, a tak˝e
okreÊli okolicznoÊci i sposób noszenia
umundurowania, z uwzgl´dnieniem sposo-
bu noszenia na nim medali i odznak.”;

24) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, normy wyposa˝enia i uzbroje-
nia, szczegó∏owe zasady jego przyznawania
i u˝ytkowania, przypadki otrzymywania i wy-
sokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego w zamian
za niektóre przedmioty tego wyposa˝enia,
uwzgl´dniajàc okresy u˝ywalnoÊci tych
przedmiotów, terminy ich wydawania lub
wyp∏acania równowa˝nika pieni´˝nego.”;

25) art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, przypadki, w których
funkcjonariusz otrzymuje wy˝ywienie lub
równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy-
˝ywienie, uwzgl´dniajàc normy wy˝ywie-
nia i okreÊlajàc wysokoÊç tego równowa˝-
nika pieni´˝nego, a tak˝e przypadki wy-
p∏acania funkcjonariuszom równowa˝ni-
ka pieni´˝nego na utrzymanie, wy˝ywie-
nie i opiek´ weterynaryjnà nad psem s∏u˝-
bowym oraz wysokoÊç tego równowa˝ni-
ka.”;
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26) w art. 60:

a) w ust. 1:

— wyrazy „paƒstwowymi Êrodkami komunika-
cji” zast´puje si´ wyrazami „Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego”,

— skreÊla si´ wyrazy „ , na warunkach okreÊlo-
nych przez Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , na warunkach okre-
Êlonych przez Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznane tak˝e inne Êwiadczenia socjalno-
-bytowe.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaj, zakres i sposób ustala-
nia wysokoÊci Êwiadczeƒ socjalno-byto-
wych, o których mowa w ust. 4, a tak˝e wa-
runki korzystania przez funkcjonariuszy
z tych Êwiadczeƒ.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób ustalania wysokoÊci
Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, szcze-
gó∏owe zasady korzystania przez funkcjona-
riuszy z uprawnieƒ, o których mowa w ust.
1—3, oraz dokumenty, na podstawie których
nast´puje realizacja tych uprawnieƒ.”;

27) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, przebieg s∏u˝by funkcjonariu-
szy, uwzgl´dniajàc szczegó∏owe zasady i tryb
nawiàzania i rozwiàzania stosunku s∏u˝bo-
wego, mianowania na stanowiska s∏u˝bowe,
przenoszenia i zwalniania z tych stanowisk.”;

28) w art. 70:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu ponie-
sionych w zwiàzku z odwo∏aniem, wed∏ug
norm ustalonych w przepisach o nale˝no-
Êciach s∏u˝bowych w przypadku przeniesie-
nia lub delegowania, jak równie˝ zwrot in-
nych kosztów poniesionych w zwiàzku z od-
wo∏aniem.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady zwrotu kosztów
przejazdu i innych kosztów poniesionych
przez funkcjonariusza w zwiàzku z odwo∏a-
niem z urlopu, z zastosowaniem norm doty-
czàcych przenoszonych lub delegowanych
funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc wymóg
udokumentowania op∏at dokonanych przez
funkcjonariusza, a niewykorzystanych
w zwiàzku z odwo∏aniem z urlopu, w tym
równie˝ op∏at poniesionych na cz∏onków

rodziny, o których mowa w art. 64, je˝eli od-
wo∏anie funkcjonariusza z urlopu spowodo-
wa∏o równie˝ powrót tych osób.”;

29) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Funkcjonariuszom, którzy pe∏nià s∏u˝b´
w warunkach szczególnie ucià˝liwych
i szkodliwych dla zdrowia albo osiàgn´-
li okreÊlony wiek lub sta˝ s∏u˝by, albo
gdy jest to uzasadnione szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by, mo˝e byç przy-
znane prawo do p∏atnego urlopu dodat-
kowego w wymiarze do 15 dni kalenda-
rzowych.

2. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç p∏at-
nego urlopu szkoleniowego.”;

30) art. 73 otrzymuje brzmienie:

„Art. 73. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania
funkcjonariuszom urlopów, o których mo-
wa w art. 69, 71 i 72, okreÊlajàc równie˝:

1) prze∏o˝onych w∏aÊciwych w sprawach
urlopów,

2) sposób post´powania w przypadku od-
wo∏ania z urlopu,

3) wymiar urlopu zale˝nego od szkodli-
wych lub ucià˝liwych warunków s∏u˝by
albo uzasadnionego szczególnymi w∏a-
ÊciwoÊciami s∏u˝by, rodzaje stanowisk,
na których s∏u˝ba pe∏niona jest w ta-
kich warunkach lub ma takie w∏aÊciwo-
Êci, a tak˝e wiek lub sta˝ s∏u˝by upraw-
niajàce do urlopu dodatkowego i jego
wymiar,

4) maksymalny wymiar urlopu zdrowot-
nego, który mo˝e byç udzielony jedno-
razowo, oraz ∏àcznie w ciàgu roku,

5) rodzaje urlopów szkoleniowych i ich
wymiar, 

6) przypadki uzasadniajàce udzielenie
funkcjonariuszowi urlopu okoliczno-
Êciowego lub bezp∏atnego albo zwol-
nienia od s∏u˝by i ich wymiar,

7) sposób obliczania ekwiwalentu pie-
ni´˝nego za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy.”;

31) w art. 76 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dzieci funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka,
w∏asne, przysposobione lub przyj´te na wy-
chowanie w ramach rodziny zast´pczej, po-
zostajàce na ich utrzymaniu do czasu ukoƒ-
czenia 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szczania
do szko∏y lub odbywania studiów w szkole
wy˝szej — do czasu ukoƒczenia nauki, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25
roku ˝ycia, chyba ˝e przed osiàgni´ciem ta-
kiego wieku orzeczono o ich ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do pracy,”;
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32) w art. 78 skreÊla si´ ust. 2;

33) w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb post´powania, wysokoÊç
oraz szczegó∏owe zasady przyznawania
i zwracania równowa˝ników pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 1 oraz w art. 78,
uwzgl´dniajàc sposób obliczania ich wyso-
koÊci, przypadki, w których Êwiadczenia te sà
przyznawane funkcjonariuszom, oraz przy-
padki, w których podlegajà zwrotowi.”;

34) w art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb post´powania oraz szcze-
gó∏owe zasady przyznawania i zwracania po-
mocy finansowej, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc zw∏aszcza przypadki, w któ-
rych pomoc ta jest przyznawana lub podlega
zwrotowi, jak równie˝ sposób obliczania wy-
sokoÊci przyznawanej pomocy finansowej
lub orzekanej do zwrotu, a tak˝e rodzaje do-
kumentów wymaganych przy ubieganiu si´
o przyznanie tej pomocy.”;

35) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb post´powania oraz szcze-
gó∏owe zasady przydzia∏u lokali mieszkal-
nych w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by,
zwracania uzyskanej pomocy finansowej
oraz zwalniania lokali mieszkalnych lub do-
mów, w przypadkach, o których mowa w ust.
1 i 2, uwzgl´dniajàc przes∏anki uzasadniajàce
przydzia∏ lokalu mieszkalnego w nowym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, terminy zwrotu
udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finan-
sowej i zwolnienia zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub domu oraz okreÊlajàc do-
kumenty wymagane od funkcjonariusza
ubiegajàcego si´ o przydzia∏ lokalu mieszkal-
nego w trybie tego rozporzàdzenia, a tak˝e
zakres stosowania do tego przydzia∏u przepi-
sów wydanych na podstawie art. 84 ust. 1.”;

36) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb post´powania
oraz szczegó∏owe zasady przydzia∏u,
opró˝niania i gospodarowania lokala-
mi mieszkalnymi oraz tymczasowymi
kwaterami przeznaczonymi dla funkcjo-
nariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa,
a tak˝e normy ich zaludnienia,
uwzgl´dniajàc sposób przydzia∏u lokali
mieszkalnych i tymczasowych kwater,
ich wielkoÊç z uwzgl´dnieniem upraw-
nieƒ funkcjonariusza oraz cz∏onków je-
go rodziny, a tak˝e przes∏anki wydania
decyzji o opró˝nieniu lokalu lub tym-
czasowej kwatery.

2. Przydzia∏ i opró˝nienie lokali mieszkal-
nych i tymczasowych kwater oraz za∏a-

twienie spraw, o których mowa w art.
78, 79 ust. 1 oraz w art. 81 ust. 1, nast´-
puje w drodze decyzji administracyj-
nej.”;

37) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, grupy zaszerego-
wania i stawki uposa˝enia zasadnicze-
go funkcjonariuszy w tych grupach oraz
wzrost uposa˝enia zasadniczego z tytu-
∏u wys∏ugi lat, ustalajàc ponadto sto-
pieƒ etatowy stanowiska Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa i zaszeregowanie te-
go stanowiska do grupy uposa˝enia.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, stanowiska s∏u˝bowe
i stopnie etatowe stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà, uwzgl´dniajàc zaszerego-
wanie tych stanowisk do grup uposa˝e-
nia i przypisanych im stopni etato-
wych.”;

38) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady i tryb zaliczania
okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów
do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustala-
niu wzrostu uposa˝enia zasadniczego,
uwzgl´dniajàc okresy innej s∏u˝by trakto-
wane jako równorz´dne ze s∏u˝bà w Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa, okresy zatrudnie-
nia i inne okresy, które na podstawie od-
r´bnych przepisów podlegajà wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à upraw-
nienia pracownicze.”;

39) w art. 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç dodatków, o których
mowa w ust. 1, zasady ich przyznawania i ob-
ni˝ania, sposób wyp∏aty oraz rodzaje dodat-
ków uzasadnionych szczególnymi w∏aÊciwo-
Êciami, kwalifikacjami, warunkami albo miej-
scem pe∏nienia s∏u˝by, uwzgl´dniajàc mak-
symalnà wysokoÊç tych dodatków i bioràc
pod uwag´ przes∏anki ich przyznawania.”;

40) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Funkcjonariuszowi w ka˝dym roku ka-
lendarzowym przys∏uguje nagroda
roczna oraz mogà byç przyznawane na-
grody uznaniowe i zapomogi.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç, warunki
i tryb przyznawania nagród i zapomóg,
uwzgl´dniajàc podstaw´ ustalania wy-
sokoÊci nagród, przes∏anki majàce
wp∏yw na przyznanie, obni˝enie lub
nieprzyznanie nagród oraz przyznawa-
nie zapomóg, a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze-
∏o˝onych w tych sprawach.
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3. Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊla,
w drodze zarzàdzenia, wysokoÊç fundu-
szu na nagrody i zapomogi, ustalajàc
jednoczeÊnie wysokoÊç Êrodków finan-
sowych przeznaczonych na nagrody
roczne, nagrody uznaniowe i zapomo-
gi.”;

41) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, okresy wliczane do okresu s∏u˝-
by, od którego zale˝y nabycie prawa do na-
grody jubileuszowej, oraz zasady jej oblicza-
nia i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc zakoƒczone
okresy s∏u˝by lub pracy przed rozpocz´ciem
s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, a tak˝e
inne okresy uwzgl´dniane przy ustalaniu
prawa do nagrody jubileuszowej oraz spo-
sób obliczania tej nagrody i jej wyp∏acania.”;

42) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. 1. W razie przeniesienia do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci albo de-
legowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by, funkcjonariuszowi przys∏ugujà
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
i przeniesienia.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaje Êwiad-
czeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariu-
szom w razie przeniesienia do pe∏nie-
nia s∏u˝by w innej miejscowoÊci lub
delegowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by poza sta∏e miejsce pe∏nienia
s∏u˝by, okreÊlajàc równie˝ wysokoÊç
i warunki przyznawania Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e spo-
sób ich wyp∏aty.”;

43) w art. 108 skreÊla si´ ust. 2;

44) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. 1. Funkcjonariusz skierowany do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia
otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝-
noÊci pieni´˝ne.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki przyzna-
wania i wysokoÊç uposa˝enia oraz in-
nych nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc warunki wy-
p∏aty nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏u-
gujàcych funkcjonariuszom, w powià-
zaniu z formami kszta∏cenia, o których
mowa w ust. 1, oraz wysokoÊç tych
nale˝noÊci.”;

45) w art. 114 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, terminy i sposób p∏atnoÊci upo-
sa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych,
uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç i tryb post´powa-
nia w sprawach wyp∏acania nale˝noÊci pie-

ni´˝nych oraz dokonywania potràceƒ z tych
nale˝noÊci.”;

46) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. 1. W∏aÊciwi do udzielenia wyró˝nieƒ
oraz wymierzania kar dyscyplinarnych
sà Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz
inni uprawnieni prze∏o˝eni.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady i tryb udzielania wyró˝nieƒ, prze-
prowadzania post´powaƒ dyscypli-
narnych, wymierzania i wykonywania
kar oraz odwo∏ywania si´ od wymie-
rzonych kar, a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze-
∏o˝onych w tych sprawach, z uwzgl´d-
nieniem:

1) zakresu w∏adzy dyscyplinarnej,

2) prze∏o˝onych, którzy posiadajà w∏a-
dz´ dyscyplinarnà,

3) przypadków naruszenia dyscypliny
i przypadków, w których post´po-
wania dyscyplinarnego nie wszczy-
na si´,

4) formy i treÊci rozstrzygni´cia o
wszcz´ciu oraz o zakoƒczeniu po-
st´powania dyscyplinarnego, a tak-
˝e o wymierzeniu kary dyscyplinar-
nej,

5) czasu trwania post´powania dyscy-
plinarnego oraz praw obwinionego
w toku tego post´powania,

6) sposobu wykonywania oraz warun-
ków i terminów zatarcia poszcze-
gólnych kar dyscyplinarnych, a tak-
˝e przes∏anek darowania kary dys-
cyplinarnej,

7) przes∏anek wznowienia post´po-
wania dyscyplinarnego i trybu po-
st´powania przy wznowieniu tego
post´powania,

8) okolicznoÊci i trybu udzielania wy-
ró˝nieƒ przez prze∏o˝onych posia-
dajàcych w∏adz´ dyscyplinarnà.

3. Na orzeczenie koƒczàce post´powa-
nie dyscyplinarne wydane w wyniku
rozpatrzenia odwo∏ania funkcjonariu-
szowi przys∏uguje skarga do Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego.”;

47) w art. 132 skreÊla si´ ust. 1.

Art. 7. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
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1) skreÊla si´ art. 2;

2) w art. 3 ust. 1, art. 7 pkt 2, art. 19, 22 ust. 3, art. 23
ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 28a ust. 3, art. 29 ust. 1 i 2,
art. 29a ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36,
36a ust. 4, art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2
i 4, art. 51 ust. 4 i 5, art. 53 ust. 3, art. 56 ust. 2, art.
62 ust. 2, art. 63 ust. 3, art. 65, 71 ust. 5, art. 73 ust.
2, art. 76, art. 77 ust. 2, art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 2,
art. 83 ust. 1 i 2, art. 88, 92 ust. 2, art. 95 ust. 7, art.
95a ust. 2, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 1a, art. 97a ust.
3, art. 105 ust. 2, art. 112 ust. 4, art. 113 ust. 5, art.
121 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 2, art. 123 ust. 3, art.
124k ust. 1 i w art. 124m u˝yte w ró˝nych przypad-
kach wyrazy „Minister Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach, pisanymi odpowiednio du˝à lub ma-
∏à literà wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych”;

3) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Ministrowie Obrony Naro-
dowej i Spraw Wewn´trznych i Administracji” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister Obrony Narodowej
oraz minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”;

4) w art. 8 w ust. 4 w pkt 2 w lit. c) kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 3—5 w brzmieniu:

„3) zasady gospodarki transportowej i organiza-
cji zaplecza obs∏ugowo-naprawczego w jed-
nostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej,

4) zasady okresowych badaƒ sprz´tu i wyposa-
˝enia ratowniczo-gaÊniczego b´dàcego
w eksploatacji w jednostkach organizacyj-
nych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

5) zasady przeprowadzania okresowych prze-
glàdów technicznych sprz´tu i wyposa˝enia
ratowniczo-gaÊniczego oraz obiektów jedno-
stek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.”;

5) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendanta powiatowego (miejskiego)

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spo-
Êród oficerów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, w porozumieniu ze starostà. Prze-
pisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497) nie stosuje si´.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zast´pców komendanta powiatowego (miej-

skiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo-
∏uje spoÊród oficerów lub aspirantów Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i odwo∏uje komen-
dant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, na wniosek komendanta powiatowego
(miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”;

6) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akcj´ ratowniczà organizuje i kieruje nià Paƒ-
stwowa Stra˝ Po˝arna.”;

7) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, gatunki
i rasy zwierzàt, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e szczegó∏owe zasady ich szkolenia
oraz normy wy˝ywienia, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci:

1) specjalnoÊci ratownicze,

2) kwalifikacje egzaminatorów i tryb egzami-
nowania,

3) wzory dokumentacji szkolenia i ˝ywienia
zwierzàt.”;

8) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ceremo-
nia∏ sk∏adania Êlubowania, z uwzgl´dnie-
niem w szczególnoÊci:

1) osób uprawnionych do przyjmowania Êlu-
bowania i uczestniczenia w Êlubowaniu,

2) terminów sk∏adania Êlubowania,

3) przebiegu ceremonia∏u Êlubowania.”;

9) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. Stosunek s∏u˝bowy stra˝aka wygasa
z dniem jego Êmierci lub uznania go za
zmar∏ego.”;

10) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia
o warunkowym umorzeniu post´powania
karnego i wydania w nowym post´powaniu
prawomocnego wyroku uniewinniajàcego
lub prawomocnego postanowienia o umo-
rzeniu post´powania przygotowawczego na
podstawie art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu po-
st´powania karnego, uchyleniu ulegajà
wszystkie skutki, jakie wynik∏y dla stra˝aka
w post´powaniu dyscyplinarnym przepro-
wadzonym w zwiàzku z pope∏nieniem prze-
st´pstwa stanowiàcego przedmiot rozstrzy-
gni´cia.”;

11) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, treÊç Êwia-
dectwa s∏u˝by, opinii o s∏u˝bie oraz sposób
i tryb ich wydawania i prostowania,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) prze∏o˝onych uprawnionych do wydawa-
nia Êwiadectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie,

2) niezb´dnych danych, które powinny byç
zamieszczone w Êwiadectwie s∏u˝by i opi-
nii o s∏u˝bie,
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3) trybu wydawania i prostowania Êwia-
dectw s∏u˝by oraz odwo∏ywania si´ od
opinii o s∏u˝bie,

4) prze∏o˝onych uprawnionych do dokony-
wania sprostowaƒ w Êwiadectwie s∏u˝by
oraz rozpoznawania odwo∏aƒ od opinii
o s∏u˝bie.”;

12) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, koszty,
o których mowa w ust. 1, warunki ich zwra-
cania oraz przypadki zwalniania z obowiàzku
zwrotu tych kosztów, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:

1) wysokoÊci kosztów podlegajàcych zwro-
towi i sposobu ustalania ich wysokoÊci,

2) organów uprawnionych do ustalania tych
kosztów i ich egzekwowania,

3) trybu egzekwowania nale˝noÊci,

4) organów uprawnionych do zwalniania od
obowiàzku zwrotu tych kosztów,

5) trybu zwalniania od obowiàzku zwrotu
tych kosztów.”;

13) w art. 61: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory umundurowania, odzie˝y specjal-

nej, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych
stra˝aków oraz sposób ich noszenia,
uwzgl´dniajàc wzory umundurowania
wyjÊciowego i codziennego, ich kolor, roz-
miar, okres ich u˝ytkowania,

2) charakterystyk´ przedmiotów umunduro-
wania i odzie˝y specjalnej, uwzgl´dniajàc
opis poszczególnych cz´Êci umundurowa-
nia z przeznaczeniem na odpowiednie po-
ry roku oraz cech szczególnych umundu-
rowania dla poszczególnych stanowisk,
wzory oznak identyfikacyjnych i s∏u˝bo-
wych oraz ich kolor,

3) wykaz przedmiotów umundurowania,
odzie˝y specjalnej i ekwipunku, dla któ-
rych jest wymagane zatwierdzenie wzo-
rów i dokumentacji, oraz zasady zatwier-
dzania,

4) normy umundurowania, odzie˝y specjal-
nej i ekwipunku stra˝aka, okreÊlajàc
w szczególnoÊci formy realizacji upraw-
nieƒ do umundurowania i wyposa˝enia
specjalnego na poszczególnych stanowi-
skach s∏u˝bowych, z uwzgl´dnieniem spe-
cyfiki s∏u˝by oraz okresów u˝ywalnoÊci
poszczególnych sk∏adników umunduro-
wania i wyposa˝enia specjalnego.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do

spraw finansów publicznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki otrzymywania
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
niewydane przedmioty umundurowania,
sposób ustalania jego wysokoÊci oraz
szczegó∏owe zasady wyp∏acania, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci przypadki, w których
równowa˝nik przys∏uguje, sposób jego na-
liczania i wyp∏aty.”,

c) skreÊla si´ ust. 5;

14) w art. 62 ust. 2, art. 77 ust. 2, art. 78 ust. 2 oraz art.
80 ust. 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Mi-
nister Finansów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych”;

15) w art. 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stra˝akowi i cz∏onkom jego rodziny przys∏u-
guje prawo do przejazdu, na koszt w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, publicznymi Êrodkami komunikacji
raz w roku do jednej z wybranych przez sie-
bie miejscowoÊci w kraju i z powrotem. W ra-
zie niewykorzystania przys∏ugujàcego prawa
do przejazdu osoba uprawniona otrzymuje
zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa
w ust. 1, nie przys∏ugujà stra˝akowi w roku
kalendarzowym, w którym wykupiono
uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów
paƒstwowymi Êrodkami komunikacji, na
podstawie odr´bnych przepisów.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
korzystania z uprawnienia do przejazdu oraz
wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego, o któ-
rych mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:

1) rodzaju Êrodka lokomocji,

2) sposobu ustalania kwoty równowa˝nika,

3) terminów wyp∏aty kwoty równowa˝nika.”;

16) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
zwrotu kosztów przejazdu spowodowanych
odwo∏aniem stra˝aka z urlopu oraz zwrotu
innych kosztów, z uwzgl´dnieniem w szcze-
gólnoÊci:
1) okreÊlenia rodzaju innych kosztów podle-

gajàcych zwrotowi,
2) okreÊlenia osób, których odwo∏anie z urlo-

pu razem ze stra˝akiem powodowa∏oby
zwrot kosztów zwiàzanych z odwo∏aniem
z urlopu.”;
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17) w art. 81 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której
pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej
lokal mieszkalny odpowiadajàcy co najmniej
przys∏ugujàcej mu powierzchni mieszkalnej
albo dom jednorodzinny lub dom mieszkal-
no-pensjonatowy,”;

18) w art. 82 skreÊla si´ ust. 3;

19) w art. 83:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezesem Urz´du Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ wyrazami
„ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej”,

b) w ust. 2 wyrazy „Prezesem Urz´du Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ wyrazami
„ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej”;

20) w art. 88 wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjal-
nej” zast´puje si´ wyrazami „ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy”;

21) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. 1. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà
p∏atne miesi´cznie z góry w pierwszym
dniu roboczym miesiàca, za który przy-
s∏uguje uposa˝enie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, dodatki o charakterze sta∏ym,
które sà p∏atne z do∏u, termin oraz tryb
ich wyp∏acania, uwzgl´dniajàc warunki
pe∏nionej s∏u˝by.”;

22) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „Ministrem Pracy i Polity-
ki Socjalnej” zast´puje si´ wyrazami „ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy”;

23) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie Êmierci stra˝aka lub uznania go za
zmar∏ego pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏u-
guje odprawa poÊmiertna w takiej wysoko-
Êci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu stra˝ako-
wi odprawa, gdyby by∏ zwolniony ze s∏u˝by,
oraz Êwiadczenie okreÊlone w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3.”;

24) w art. 103 w ust. 2 i 3 wyrazy „Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊci-
wej jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej”;

25) w art. 104:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Za cz∏onka rodziny stra˝aka, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´:

1) ma∏˝onka, 

2) dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝onka oraz dzieci
przysposobione,

3) dzieci wychowywane w ramach rodziny
zast´pczej,

4) dzieci przyj´te na wychowanie przed osià-
gni´ciem pe∏noletnoÊci, je˝eli ich rodzice
nie ˝yjà albo nie mogà im zapewniç utrzy-
mania, bàdê zostali pozbawieni lub ogra-
niczeni w sprawowaniu w∏adzy rodziciel-
skiej,

5) rodziców i by∏ych prawnych opiekunów
stra˝aka albo jego ma∏˝onka,

6) osob´, której opiekunem prawnym zosta∏
ustanowiony stra˝ak lub jego ma∏˝onek.

3. Je˝eli w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onka rodziny,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2—6, stra˝akowi
przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy na podsta-
wie przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym
lub innych przepisów szczególnych, wyp∏aca
mu si´ tylko wyrównanie zasi∏ku w wysoko-
Êci ró˝nicy mi´dzy zasi∏kiem pogrzebowym
przys∏ugujàcym z tytu∏u s∏u˝by a pobranym
ni˝szym zasi∏kiem z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego lub z innych tytu∏ów.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
pokrywania ze Êrodków w∏aÊciwej jednostki
organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
kosztów pogrzebu stra˝aka, z uwzgl´dnie-
niem w szczególnoÊci:

1) rodzaju kosztów pogrzebu, które mogà
byç pokrywane ze Êrodków w∏aÊciwej jed-
nostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej,

2) wysokoÊci kwot na pokrycie tych kosztów,

3) dokumentów wymaganych do wyp∏aty
zasi∏ku pogrzebowego.”;

26) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. 1. Stra˝ak mo˝e byç skierowany do szko-
∏y, na przeszkolenie lub na studia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje placówek, do któ-
rych mo˝e byç skierowany stra˝ak,
oraz nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugu-
jàce stra˝akom w przypadkach, o któ-
rych mowa w ust. 1, a w szczególno-
Êci:

1) uposa˝enie,

2) inne Êwiadczenia pieni´˝ne wynika-
jàce z przepisów p∏acowych,

3) wysokoÊç dodatku s∏u˝bowego,

4) rycza∏t finansowy na dojazdy do
miejsca nauki,

5) zasady odp∏atnoÊci za noclegi i wy-
˝ywienie podczas nauki.”;
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27) w art. 110 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednostki
organizacyjne w∏aÊciwe do dokonywania
potràceƒ z uposa˝enia oraz tryb post´powa-
nia w tych sprawach, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:

1) podmiotów uprawnionych do dokonywa-
nia potràceƒ,

2) podstawy do dokonania potràceƒ,

3) sposobu post´powania z kwotami potrà-
conymi.”;

28) art. 124j otrzymuje brzmienie:

„Art. 124j. Na orzeczenie koƒczàce post´powanie
dyscyplinarne w drugiej instancji stro-
nie przys∏uguje skarga do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego.”;

29) skreÊla si´ art. 128.

Art. 8. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143)
w art. 36:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kontrola skarbowa, w zakresie okreÊlonym
w ust. 1 , mo˝e korzystaç z informacji o oso-
bie uzyskanych w czasie wykonywania czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych przez or-
gany uprawnione do wykonywania tych
czynnoÊci.”,

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazy-
wania kontroli skarbowej informacji o oso-
bie uzyskanych przez inne organy uprawnio-
ne do wykonywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych w czasie wykonywania
tych czynnoÊci, uwzgl´dniajàc wymagania
wynikajàce z przepisów o ochronie informa-
cji niejawnych.”

Art. 9. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 122, poz. 1313) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia i ministrem w∏aÊciwym do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wykazy chorób i schorzeƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz w∏a-
ÊciwoÊci i warunki s∏u˝by powodujàce ich
ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia,

z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci rodzaju
schorzeƒ, rodzaju pe∏nionej s∏u˝by majàcej
wp∏yw na stan zdrowia ˝o∏nierza, dokumen-
tacji potwierdzajàcej istnienie schorzenia
oraz jego zwiàzku z rodzajem wykonywa-
nych obowiàzków s∏u˝bowych.”;

2) w art. 38 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „Stra˝y Gra-
nicznej,” dodaje si´ wyrazy „Biurze Ochrony Rzà-
du,”;

3) w art. 40 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , jednak˝e nie
mniej ni˝ o kwot´ maksymalnego zmniejszenia,
o którym mowa w art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy,
o której mowa w ust. 1”;

4) w art. 53 skreÊla si´ ust. 7.

Art. 10. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122,
poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki podwy˝szania
emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3,
uwzgl´dniajàc dla poszczególnych grup nor-
my roczne: przebywania pod wodà i w pod-
wy˝szonym ciÊnieniu dla nurków i p∏etwo-
nurków, wykonywania lotu w sk∏adzie perso-
nelu latajàcego na samolotach t∏okowych
i Êmig∏owcach, wykonania skoków spado-
chronowych, okresy pe∏nienia s∏u˝by na jed-
nostkach p∏ywajàcych; liczb´ dni w roku:
w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu
z przedmiotów wybuchowych, w s∏u˝bie wy-
wiadowczej za granicà z wykonywaniem
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub
kierowaniem takimi czynnoÊciami, dzia∏a-
niach ratowniczych, w fizycznej ochronie
osób i mienia w warunkach zagro˝enia, bez-
poÊredniej ochrony nad osadzonymi w od-
dzia∏ach dla nosicieli wirusa HIV oraz okresy
pe∏nienia s∏u˝by na froncie w czasie wojny
i w strefie dzia∏aƒ wojennych.”;

2) w art. 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister SprawiedliwoÊci, ka˝dy w za-
kresie swojego dzia∏ania, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
i ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, okreÊlà, w drodze roz-
porzàdzenia, wykazy chorób i schorzeƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz w∏a-
ÊciwoÊci i warunki s∏u˝by powodujàce ich
ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia,
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uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci choroby
i schorzenia, które powsta∏y w zwiàzku ze
szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunka-
mi s∏u˝by, oraz te, które istnia∏y przed przyj´-
ciem do s∏u˝by, lecz uleg∏y nasileniu lub
ujawni∏y si´ w czasie trwania s∏u˝by, z za-
strze˝eniem ust. 4a.”,

b) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz schorzeƒ i chorób,
o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, a tak˝e
w∏aÊciwoÊç i warunki s∏u˝by w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa powodujàce ich ujawnie-
nie lub pogorszenie stanu zdrowia,
z uwzgl´dnieniem tych chorób i schorzeƒ,
które powsta∏y w zwiàzku ze szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by
w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, oraz tych,
które istnia∏y przed przyj´ciem do s∏u˝by
w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, lecz uleg∏y
nasileniu lub ujawni∏y si´ w czasie trwania
s∏u˝by w tej formacji.”;

3) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O inwalidztwie funkcjonariusza i zwiàzku te-
go inwalidztwa lub Êmierci funkcjonariusza
ze s∏u˝bà orzekajà komisje lekarskie podle-
g∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych. W stosunku do funkcjonariuszy
Urz´du Ochrony Paƒstwa w∏aÊciwe w tych
sprawach sà komisje lekarskie podleg∏e Sze-
fowi Urz´du Ochrony Paƒstwa.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy oraz Ministrem Sprawiedliwo-
Êci, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, zasa-
dy orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy,
emerytów i rencistów, tryb post´powania
i w∏aÊciwoÊç komisji lekarskich w tych spra-
wach, a tak˝e sposób przeprowadzania kon-
trolnych badaƒ lekarskich oraz wzywania in-
walidów na te badania, uwzgl´dniajàc
w orzeczeniach grup´ inwalidztwa, do której
funkcjonariusz zosta∏ zaliczony, zwiàzek in-
walidztwa ze s∏u˝bà, dat´ lub okres powsta-
nia inwalidztwa oraz ustalenia co do samo-
dzielnej egzystencji.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady orzekania o inwalidz-
twie funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, emerytów i rencistów Urz´du Ochrony
Paƒstwa, tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç
komisji lekarskich w tych sprawach, a tak˝e
sposób przeprowadzania kontrolnych badaƒ
lekarskich oraz wzywania inwalidów na te
badania, uwzgl´dniajàc w orzeczeniach gru-
p´ inwalidztwa, do której funkcjonariusz zo-

sta∏ zaliczony, zwiàzek inwalidztwa ze s∏u˝bà,
dat´ lub okres powstania inwalidztwa oraz
ustalenia co do samodzielnej egzystencji.”;

4) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Osobom uprawnionym do zaopatrze-
nia emerytalnego oraz cz∏onkom ich ro-
dzin przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ
socjalnych z tworzonego na ten cel fun-
duszu socjalnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister SprawiedliwoÊci okre-
Êlà, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
funduszu socjalnego oraz zakres i spo-
soby korzystania ze Êwiadczeƒ z tego
funduszu, uwzgl´dniajàc rodzaje Êwiad-
czeƒ, dysponentów Êrodków funduszu
oraz tryb przyznawania Êwiadczeƒ.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç funduszu
socjalnego oraz zakres i zasady korzy-
stania ze Êwiadczeƒ tego funduszu
w odniesieniu do emerytów i rencistów
Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz cz∏on-
ków ich rodzin, uwzgl´dniajàc rodzaje
Êwiadczeƒ, dysponentów Êrodków fun-
duszu oraz tryb przyznawania Êwiad-
czeƒ.”;

5) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej oraz cz∏onków ich rodzin — organ
emerytalny okreÊlony przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych,”

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
po uzgodnieniu z Szefem Urz´du Ochrony
Paƒstwa oraz Minister SprawiedliwoÊci,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wskazujàc zakres
dzia∏ania, stopieƒ dysponenta Êrodków,
siedzib´ organu, struktur´ organizacyjnà
oraz sposób powo∏ywania i odwo∏ywania
kierownika organu.”;

6) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych po zasi´gni´ciu opinii Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa oraz Minister Sprawie-
dliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia-
∏ania, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady post´powania i w∏a-
ÊciwoÊç organów w sprawach zaopatrze-
nia emerytalnego funkcjonariuszy oraz
uprawnionych cz∏onków ich rodzin, wska-
zujàc elementy wniosku o ustalenie pra-
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wa do zaopatrzenia, niezb´dne dowody
do ustalenia prawa do Êwiadczenia oraz
sposób wyp∏aty Êwiadczeƒ.”;

7) w art. 41 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , jednak˝e nie
mniej ni˝ o kwot´ maksymalnego zmniejszenia,
o którym mowa w art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy,
o której mowa w ust. 1”;

8) w art. 58 skreÊla si´ ust. 7.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
tworzenia funduszy Agencji i sposób prowa-
dzenia gospodarki finansowej Agencji oraz
zasady i tryb umarzania, odraczania lub roz-
k∏adania na raty nale˝noÊci przys∏ugujàcych
Agencji.”;

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze roz-
porzàdzenia, wynagrodzenie Prezesa Agen-
cji i cz∏onków Rady Nadzorczej, stosownie
do wyznaczonych im zadaƒ.”;

3) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. ˚o∏nierz zawodowy zwolniony z czyn-
nej s∏u˝by wojskowej, pe∏nionej jako
s∏u˝ba sta∏a, zachowuje, z zastrze˝e-
niem ust. 2, prawo do kwatery, je˝eli
naby∏ uprawnienia do:

1) emerytury wojskowej,

2) wojskowej renty inwalidzkiej.

2. ˚o∏nierz zwolniony z czynnej s∏u˝by
wojskowej, pe∏nionej jako s∏u˝ba sta∏a,
je˝eli nie naby∏ uprawnieƒ do emerytu-
ry lub wojskowej renty inwalidzkiej,
w przypadku wypowiedzenia stosunku
s∏u˝bowego przez w∏aÊciwy organ woj-
skowy z powodu przeniesienia, prze-
kszta∏cenia lub likwidacji jednostki woj-
skowej, na skutek restrukturyzacji Si∏
Zbrojnych, zachowuje prawo do zajmo-
wanej kwatery sta∏ej. W tym przypadku
przepisu art. 58 ust. 5 nie stosuje si´.

3. W razie Êmierci:

1) ˝o∏nierza zawodowego pe∏niàcego
czynnà s∏u˝b´ wojskowà jako s∏u˝b´
sta∏à, spe∏niajàcego warunki wyma-

gane do uzyskania emerytury woj-
skowej lub wojskowej renty inwalidz-
kiej oraz ˝o∏nierza, o którym mowa
w ust. 2,

2) emeryta lub rencisty, o którym mowa
w ust. 1

— prawo do kwatery (lokalu mieszkal-
nego) nabywajà, z zastrze˝eniem ust. 4,
wspólnie zamieszkali w kwaterze z ˝o∏-
nierzem, emerytem, rencistà w dniu je-
go Êmierci: ma∏˝onek, zst´pni, wst´pni,
osoby przysposabiajàce i przysposobio-
ne oraz osoba, która pozostawa∏a we
wspólnym po˝yciu ma∏˝eƒskim.

4. Prawo do kwatery (lokalu mieszkalne-
go), o którym mowa w ust. 1—3, doty-
czy jednej wspólnej kwatery. Warunek
nie ma zastosowania do rozwiedzio-
nych ma∏˝onków i ich zst´pnych, wst´p-
nych, osób przysposabiajàcych albo
przysposabianych, o ile zamieszkiwali
oni do dnia 1 stycznia 2001 r. w odr´b-
nych kwaterach sta∏ych lub lokalach
mieszkalnych.

5. Zachowanie lub nabycie uprawnieƒ do
kwatery stwierdza, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, dyrektor oddzia∏u tere-
nowego Agencji na podstawie:

1) zaÊwiadczenia o posiadaniu upraw-
nieƒ, o których mowa w ust. 1 i 3, wy-
danego przez wojskowy organ eme-
rytalny,

2) zaÊwiadczenia dowódcy jednostki
wojskowej, w której ˝o∏nierz zawodo-
wy pe∏ni∏ s∏u˝b´ do dnia zwolnienia
z zawodowej s∏u˝by wojskowej,

3) zaÊwiadczenia w∏aÊciwego miejsco-
wo organu ewidencji ludnoÊci —
w przypadku osób, o których mowa
w ust. 4.”; 

4) w art. 25 w ust. 3 wyrazy „art. 23 ust. 4” zast´puje
si´ wyrazami „art. 23 ust. 5”;

5) w art. 47:

a) w ust. 3 wyrazy „art. 23 ust. 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „art. 23 ust. 1 i 3”,

b) w ust. 7 po wyrazach „jest obowiàzany” dodaje
si´ wyrazy „ , z wy∏àczeniem przypadku, o któ-
rym mowa w art. 23 ust. 2,”; 

6) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady zakwa-
terowania tymczasowego i odp∏atnoÊci za to
zakwaterowanie, a tak˝e przeznaczania kwa-
ter i innych pomieszczeƒ mieszkalnych na za-
kwaterowanie tymczasowe, z uwzgl´dnie-
niem wysokoÊci op∏at obowiàzujàcych za za-
kwaterowanie w danej miejscowoÊci, wypo-
sa˝enia lokali oraz czasu pobytu w lokalu.”;
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7) w art. 56:

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w razie Êmierci”
dodaje si´ wyraz „uprawnionych”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kwatery lub lokale mieszkalne mogà byç
zbywane pod rygorem niewa˝noÊci, wy∏àcz-
nie na zasadach okreÊlonych w niniejszej
ustawie, z zastrze˝eniem art. 59 ust. 1.”;

8) w art. 58:

a) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „po-
mniejsza si´” dodaje si´ wyraz „∏àcznie”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1 oraz art. 23 ust. 1—4, przyjmuje si´ wy-
s∏ug´ lat ustalonà na dzieƒ zwolnienia z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej lub na dzieƒ
Êmierci ˝o∏nierza zawodowego, a za okres
zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego)
— okres faktycznego zamieszkania tych osób
w tej kwaterze (lokalu mieszkalnym).”,

c) w ust. 7 wyrazy „bieg∏ego rzeczoznawc´” zast´-
puje si´ wyrazami „rzeczoznawc´ majàtkowego,
jednak ∏àczna wysokoÊç pomniejszenia nie mo-
˝e przekroczyç 95% ceny sprzeda˝y kwatery lub
lokalu mieszkalnego”,

d) skreÊla si´ ust. 7a,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo-
rzàdzenia, okreÊli szczegó∏owe zasady i tryb
sprzeda˝y osobnych kwater sta∏ych i lokali
mieszkalnych, z uwzgl´dnieniem w szczegól-
noÊci opracowywania przez dyrektorów od-
dzia∏ów rejonowych Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej planów sprzeda˝y kwater i lo-
kali mieszkalnych, sposobu rozliczenia zalicz-
ki wp∏acanej przez osoby zainteresowane wy-
kupem mieszkania, okreÊlenia przypadków,
w których nast´puje odmowa zawarcia umo-
wy kupna—sprzeda˝y kwatery lub lokalu
mieszkalnego, sp∏aty nale˝noÊci w przypadku
sprzeda˝y nabytej kwatery lub lokalu miesz-
kalnego obcià˝onych hipotekà i oddawania
nieruchomoÊci gruntowej w u˝ytkowanie
wieczyste oraz op∏aty z tego tytu∏u.”;

9) w art. 59:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 56 ust. 1 pkt 3” zast´puje
si´ wyrazami „art. 56 ust. 1 pkt 2, 2a oraz 3”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mo-
wa w ust. 1, za okres pracy, od którego uza-
le˝niona jest wysokoÊç ulgi, przyjmuje si´
okres pracy pracownika wojska lub by∏ego
pracownika w jednostkach organizacyjnych
Si∏ Zbrojnych, natomiast za okres najmu lo-
kalu mieszkalnego, od którego uzale˝niona
jest wysokoÊç przys∏ugujàcej ulgi, okres jego

faktycznego zamieszkania przez pracownika
wojska lub by∏ego pracownika w zajmowa-
nym lokalu mieszkalnym.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na wniosek osoby, która jest ma∏˝onkiem,
zst´pnym, wst´pnym, osobà przysposabia-
jàcà albo przysposobionà, oraz osoby, która
pozostawa∏a we wspólnym po˝yciu ma∏˝eƒ-
skim z pracownikiem wojska lub by∏ym pra-
cownikiem, zalicza si´ wed∏ug jego wyboru
jako okres pracy lub najmu, od którego uza-
le˝niona jest wysokoÊç przys∏ugujàcej ulgi
przy zakupie zajmowanego lokalu mieszkal-
nego, okres pracy lub najmu pracownika lub
by∏ego pracownika, o którym mowa w ust. 2,
je˝eli jest on korzystniejszy.”

Art. 12. 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, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2,
poz. 5) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przy-
znawania i wysokoÊç dodatku, o którym mo-
wa w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
stanowiska i funkcje, których zajmowanie
lub pe∏nienie uprawnia do dodatku, a tak˝e
wymiar czasu pracy w bezpoÊrednim kontak-
cie z osobami pozbawionymi wolnoÊci majà-
cy wp∏yw na prawo do dodatku i jego wyso-
koÊç.

4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, stanowiska, na których mo-
gà pe∏niç s∏u˝b´ wy∏àcznie funkcjonariusze,
uwzgl´dniajàc jednostki organizacyjne i ro-
dzaje tych stanowisk oraz specyfik´ zadaƒ na
poszczególnych stanowiskach.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje i wykaz stanowisk, na których
pracownicy, o których mowa w ust. 1, sà za-
trudniani na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci cha-
rakter wykonywanych prac oraz jednostki or-
ganizacyjne, w których te prace sà wykony-
wane.”;

2) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb nadawa-
nia oraz wzór odznaki, o której mowa
w ust. 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kry-
teria stosowane przy nadawaniu odznaki
oraz jej rodzaje.”;
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3) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Jednostki organizacyjne mogà two-
rzyç Êrodki specjalne na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Ârodki specjalne mogà byç tworzone:

1) ze Êrodków, o których mowa w art.
43 § 1 ustawy — Kodeks karny wy-
konawczy, przydzielonych przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci,

2) z przychodów niewyodr´bnionej
organizacyjnie z jednostki dzia∏al-
noÊci ubocznej, pochodzàcych:

a) z zagospodarowania terenów,
obiektów i sprz´tu jednostki,

b) z produktu pracy nak∏adczej wy-
konywanej przez osoby pozba-
wione wolnoÊci,

c) z prowadzonej dzia∏alnoÊci w za-
kresie us∏ug.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
przeznacza si´ na finansowanie po-
mocy osobom pozbawionym wolno-
Êci, zwalnianym z zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych oraz ich rodzi-
nom.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
przeznacza si´ na pokrycie kosztów
prowadzenia dzia∏alnoÊci, remonty
i konserwacj´ obiektów oraz zakup
wyposa˝enia i popraw´ warunków
w jednostkach organizacyjnych.”;

4) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) wzory umundurowania, oznaki s∏u˝by,
dystynkcje i znaki identyfikacyjne funk-
cjonariuszy oraz wzory wyposa˝enia
specjalnego, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u umundurowania na letnie i zimowe
oraz s∏u˝bowe i wyjÊciowe, sk∏adników
umundurowania i wyposa˝enia spe-
cjalnego, kroju i barwy tych sk∏adni-
ków, wzorów oznak s∏u˝by i dystynkcji
na poszczególnych sk∏adnikach umun-
durowania oraz wzorów znaków iden-
tyfikacyjnych,

2) zasady i sposób noszenia umunduro-
wania oraz orderów, odznaczeƒ, meda-
li, odznak i znaków identyfikacyjnych,
z uwzgl´dnieniem okresów noszenia
umundurowania letniego i zimowego,
w których funkcjonariusze noszà
umundurowanie wyjÊciowe, sposobu
noszenia poszczególnych sk∏adników
umundurowania i wyposa˝enia spe-
cjalnego, a tak˝e ze wskazaniem umiej-
scowienia oznak s∏u˝by i dystynkcji
oraz znaków identyfikacyjnych na
sk∏adnikach umundurowania, jak rów-

nie˝ wskazaniem miejsca i kolejnoÊci
noszenia orderów, odznaczeƒ, medali
i ich baretek,

3) wzory legitymacji s∏u˝bowej i innych
dokumentów funkcjonariusza, organy
w∏aÊciwe do ich wydawania oraz zasa-
dy dokonywania wpisów w tych doku-
mentach, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci okres wa˝noÊci legitymacji, okolicz-
noÊci uzasadniajàce jej wymian´
i zwrot, zadania prze∏o˝onych w zakre-
sie wydawania legitymacji i dokonywa-
nia w niej wpisów, treÊç legitymacji,
a tak˝e regulacje dotyczàce innych do-
kumentów, w tym zw∏aszcza dokumen-
tów uprawniajàcych do Êwiadczeƒ le-
karskich,

4) zasady naliczeƒ etatowych w S∏u˝bie
Wi´ziennej — poprzez ustalenie ogól-
nych kryteriów naliczania liczby etatów
w jednostkach organizacyjnych w ra-
mach liczby etatów kalkulacyjnych
funkcjonariuszy wynikajàcej z ustawy
bud˝etowej, a tak˝e kryteriów szczegól-
nych dla zak∏adów karnych, aresztów
Êledczych oraz oÊrodków szkolenia
i doskonalenia kadr S∏u˝by Wi´ziennej,
uwzgl´dniajàcych specyfik´ potrzeb
w zakresie obsady kadrowej ka˝dego
z tych rodzajów jednostek,

5) uzbrojenie S∏u˝by Wi´ziennej,
z uwzgl´dnieniem rodzajów broni
i Êrodków ochrony stosowanych przez
funkcjonariuszy w czasie pe∏nienia
obowiàzków s∏u˝bowych na poszcze-
gólnych stanowiskach s∏u˝bowych
w ró˝nych rodzajach jednostek organi-
zacyjnych,

6) normy umundurowania i wyposa˝enia
specjalnego funkcjonariuszy, okreÊla-
jàc w szczególnoÊci formy realizacji
uprawnieƒ do umundurowania i wypo-
sa˝enia specjalnego na poszczegól-
nych stanowiskach s∏u˝bowych,
z uwzgl´dnieniem specyfiki s∏u˝by oraz
okresów u˝ywalnoÊci poszczególnych
sk∏adników umundurowania i wyposa-
˝enia specjalnego.”;

5) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
wspó∏dzia∏ania, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci organy obo-
wiàzane do wspó∏dzia∏ania oraz przypadki
i warunki u˝ycia si∏ Policji na terenie jedno-
stek organizacyjnych.”;

6) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wymagania w zakre-
sie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodo-
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wych, jakim powinni odpowiadaç funk-
cjonariusze, ustalajàc w szczególnoÊci
wymagania na poszczególnych stanowi-
skach s∏u˝bowych oraz tryb awansowania
na wy˝sze stanowiska s∏u˝bowe,
z uwzgl´dnieniem zwiàzanej z tym zmiany
wymagaƒ.”;

7) w art. 26 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia w zakresie zdolnoÊci fizycznej i psychicz-
nej do s∏u˝by, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci kategorie zdolnoÊci do s∏u˝by kandyda-
tów oraz osób pe∏niàcych ju˝ s∏u˝b´,
z uwzgl´dnieniem charakteru s∏u˝by oraz
warunków jej pe∏nienia.

3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
orzekania o zdolnoÊci fizycznej i psychicznej
do s∏u˝by oraz w∏aÊciwoÊç i tryb post´powa-
nia komisji lekarskich w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb kierowa-
nia na komisje lekarskie oraz sposób post´-
powania w przypadku czasowej niezdolnoÊci
do s∏u˝by.”;

8) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, ceremonia∏ sk∏adania Êlubo-
wania, uwzgl´dniajàc warunki, tryb i termin
sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy,
organy uprawnione do przyjmowania Êlubo-
wania oraz wzór formularza aktu Êlubowa-
nia.”;

9) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres spraw
osobowych oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w tych sprawach, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w stosunku
do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w po-
szczególnych jednostkach organizacyjnych
oraz delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza
S∏u˝bà Wi´ziennà.”;

10) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb ustalania i szczegó∏owe
zasady rozk∏adu czasu s∏u˝by, okreÊlajàc, na
czym polega jednozmianowy i wielozmiano-
wy rozk∏ad czasu s∏u˝by, oraz sposób udzie-
lania czasu wolnego za pe∏nienie s∏u˝by po-
za rozk∏adem.”;

11) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb delegowania
do pe∏nienia s∏u˝by poza S∏u˝bà Wi´ziennà,
przyznawania uposa˝enia oraz innych

Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszo-
wi w czasie delegowania, uwzgl´dniajàc
charakter zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà
Wi´ziennà, do których funkcjonariusz mo˝e
byç delegowany, organy uprawnione do wy-
st´powania z wnioskiem o delegowanie
funkcjonariusza, sposób wyra˝ania przez
niego zgody na delegowanie, tryb post´po-
wania w przypadku zmiany warunków dele-
gowania, uprawnienia i Êwiadczenia przys∏u-
gujàce funkcjonariuszowi w tym czasie,
w szczególnoÊci w zakresie ustalania i wy-
p∏aty uposa˝enia oraz prawa do urlopu,
a tak˝e tryb i sposób odwo∏ania funkcjona-
riusza z delegowania oraz zwolnienia funk-
cjonariusza przez instytucj´ ze stanowiska,
które zajmowa∏ w niej podczas delegowa-
nia.”;

12) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb ustalania oko-
licznoÊci i przyczyn wypadków pozosta-
jàcych w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by
przez funkcjonariuszy, a tak˝e wyso-
koÊç przys∏ugujàcego odszkodowania,
uwzgl´dniajàc podmioty w∏aÊciwe do
ustalania okolicznoÊci i przyczyn wypad-
ków, a tak˝e tryb post´powania, z
uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci intere-
sów osób poszkodowanych, szczegó∏o-
we zasady korzystania z opinii bieg∏ych
i sposób obliczania przys∏ugujàcego od-
szkodowania.”;

13) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dane, które nale˝y podaç
w Êwiadectwie s∏u˝by, a tak˝e tryb wydawa-
nia i prostowania tych Êwiadectw, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci tryb przyznawania
i wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u szkody
wyrzàdzonej niewydaniem w terminie lub
wydaniem niew∏aÊciwego Êwiadectwa s∏u˝-
by, oraz wzór Êwiadectwa s∏u˝by.”;

14) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, program i czas trwa-
nia nauki w szko∏ach S∏u˝by Wi´ziennej,
tryb sk∏adania egzaminów na oficera,
chorà˝ego i podoficera, a tak˝e sposoby
doskonalenia zawodowego funkcjonariu-
szy, uwzgl´dniajàc dopuszczalne formy
doskonalenia zawodowego oraz sposoby
jego realizacji.”;

15) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
nadawania funkcjonariuszom stopni S∏u˝-
by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci warunki i tryb awansowania na
wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy.”;
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16) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, koszty, o których mowa
w ust. 1, warunki ich zwracania oraz przypad-
ki zwalniania z obowiàzku zwrotu tych kosz-
tów, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) wysokoÊci kosztów podlegajàcych zwro-
towi i sposobu ustalania ich wysokoÊci, 

2) organów uprawnionych do ustalania tych
kosztów i ich egzekwowania,

3) trybu egzekwowania tych nale˝noÊci,

4) organów uprawnionych do zwalniania od
obowiàzku zwrotu tych kosztów,

5) trybu zwalniania od obowiàzku zwrotu
tych kosztów.”;

17) w art. 69 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady i normy przydziela-
nia funkcjonariuszom umundurowania i wy-
posa˝enia, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem funkcjonariuszy upraw-
nionych do wyposa˝enia specjalnego i zasad
przydzia∏u takiego wyposa˝enia pozosta∏ym
funkcjonariuszom, zasad wydawania umun-
durowania i wyposa˝enia u˝ywanego, wa-
runków wydawania elementów wyposa˝e-
nia specjalnego i sk∏adników umundurowa-
nia przed up∏ywem okresu u˝ywalnoÊci oraz
zasad zwrotu przez funkcjonariuszy wyposa-
˝enia specjalnego i umundurowania, a tak˝e
iloÊciowych norm umundurowania dla funk-
cjonariuszy m´˝czyzn i kobiet, w tym norm
materia∏ów wydawanych w zamian za goto-
we mundury.

5. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç, szczegó∏owe zasady otrzymy-
wania i zwrotu równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za umundurowanie oraz wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego za czyszczenie
chemiczne umundurowania dla funkcjona-
riuszy, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wyso-
koÊç równowa˝nika dla poszczególnych
stopni s∏u˝bowych przy uwzgl´dnieniu na-
le˝nych norm umundurowania, oraz tryb
ustalania okolicznoÊci skutkujàcych obo-
wiàzkiem zwrotu pobranego równowa˝ni-
ka.”;

18) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, uprawnienia
funkcjonariuszy i pracowników do wy-
˝ywienia podczas pe∏nienia s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przy-
padki, w których przys∏uguje wy˝ywie-
nie, normy wy˝ywienia oraz wysokoÊç
dziennej stawki bud˝etowej na wy˝y-
wienie, a tak˝e dopuszczalne przekro-
czenia dziennej stawki bud˝etowej.

2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb i warun-
ki otrzymywania równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za wy˝ywienie pod-
czas pe∏nienia s∏u˝by oraz jego wyso-
koÊç, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
przypadki, w których równowa˝nik
przys∏uguje, sposób jego naliczania
i wyp∏aty.”;

19) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje raz w roku prawo przejazdu na
koszt w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
Êrodkami publicznego transportu zbiorowe-
go do jednej z obranych przez siebie miej-
scowoÊci w kraju i z powrotem.”,

b) w ust. 3 wyrazy „paƒstwowymi Êrodkami komu-
nikacji” zast´puje si´ wyrazami „Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb oraz wa-
runki zwrotu kosztów i wyp∏aty równowa˝ni-
ka, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj Êrodka transportu
i odleg∏oÊç, które stanowiç b´dà podstaw´
wyliczenia zrycza∏towanego równowa˝nika
pieni´˝nego za przejazd, oraz wzór wnio-
sków, na podstawie których nast´powaç b´-
dzie zwrot poniesionych kosztów lub wyp∏a-
ta równowa˝nika.”;

20) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb udzielania wyró˝nieƒ
oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych spra-
wach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci spo-
sób i form´ dokonywania wyró˝nieƒ.”;

21) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç oraz szczegó∏owy tryb przy-
znawania i wyp∏aty równowa˝nika, o którym
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç
organów w tych sprawach, a tak˝e sposób
zwrotu nienale˝nie pobranego równowa˝ni-
ka pieni´˝nego.”;

22) w art. 89:

a) w ust. 1 wyrazy „cz∏onkowie jego rodziny, okre-
Êleni w art. 86” zast´puje si´ wyrazami „jego
ma∏˝onek”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
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publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady
przyznawania i wyp∏aty równowa˝nika,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w∏a-
ÊciwoÊç organów w tych sprawach, a tak˝e
zasady zwrotu nienale˝nie pobranego rów-
nowa˝nika pieni´˝nego.”;

23) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç, szczegó∏owe zasady przyzna-
wania i wyp∏aty oraz zwrotu pomocy finan-
sowej, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc przypadki, w których pomoc ta jest przy-
znawana lub podlega zwrotowi, jak równie˝
sposób obliczania wysokoÊci pomocy finan-
sowej przyznawanej lub orzekanej do zwro-
tu, a tak˝e rodzaje dokumentów wymaga-
nych przy ubieganiu si´ o przyznanie tej po-
mocy.”;

24) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. 1. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady przydzia∏u i opró˝niania lokali
mieszkalnych i tymczasowych kwater
oraz normy powierzchni mieszkalnej
przys∏ugujàcej funkcjonariuszom
i cz∏onkom ich rodzin, o których mowa
w art. 86, uwzgl´dniajàc sposób obli-
czania normy powierzchni mieszkalnej
przys∏ugujàcej funkcjonariuszom
i cz∏onkom ich rodzin, w∏aÊciwoÊç orga-
nów i tryb post´powania w tych spra-
wach, przypadki, w których funkcjona-
riusz nie mo˝e zajmowaç lokalu miesz-
kalnego na podstawie decyzji organu
kwaterunkowego, przypadki wydawa-
nia decyzji o opró˝nieniu lokalu miesz-
kalnego lub tymczasowej kwatery po-
zostajàcych w dyspozycji jednostek or-
ganizacyjnych, a tak˝e zasady zamiany
lokali mieszkalnych.

2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç czynszu najmu
lokali mieszkalnych S∏u˝by Wi´ziennej,
op∏at dodatkowych oraz zasady zwrotu
ró˝nicy w op∏atach czynszowych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wyso-
koÊç czynszu najmu, cz´Êci sk∏adowych
czynszu najmu i okolicznoÊci wp∏ywa-
jàce na jego wysokoÊç, sposób oblicza-
nia ró˝nicy w op∏atach czynszowych
oraz przypadki, w których zwrot nie
przys∏uguje, a tak˝e tryb wyp∏aty tych
nale˝noÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, sposób zarzà-
dzania lokalami mieszkalnymi i budyn-

kami mieszkalnymi przeznaczonymi
dla funkcjonariuszy, pozostajàcymi
w dyspozycji lub trwa∏ym zarzàdzie jed-
nostek organizacyjnych, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç oraz zakres zadaƒ poszcze-
gólnych organów kwaterunkowych
w tych sprawach.”;

25) art. 98 otrzymuje brzmienie:

„Art. 98. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, upo-
sa˝enie zasadnicze funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie wymogów
kwalifikacyjnych oraz specyfik´ s∏u˝by na
poszczególnych stanowiskach w ró˝nych
rodzajach jednostek organizacyjnych.”;

26) w art. 100:

a) w ust. 1 po wyrazie „uposa˝enia” dodaje si´ wy-
raz „zasadniczego” oraz skreÊla si´ pkt 4,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Funkcjonariuszowi mo˝na przyznaç inne
dodatki ni˝ okreÊlone w ust. 1, je˝eli jest to
uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊcia-
mi, warunkami lub miejscem pe∏nienia
s∏u˝by.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Przy ustalaniu dodatku za wys∏ug´ lat
uwzgl´dnia si´ okres zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej oraz okresy zatrudnienia w jednost-
kach organizacyjnych w pe∏nym wymiarze
czasu pracy.

3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i wa-
runki przyznawania dodatków o charakterze
sta∏ym, o których mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci wysokoÊç tych dodat-
ków, sposób ich obliczania, a w przypadku
dodatku s∏u˝bowego — tak˝e warunki jego
obni˝ania.”,

d) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,

w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy przyznawania i wyp∏aty dodatków, o któ-
rych mowa w ust. 1a, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci w∏aÊciwoÊci, warunki albo miejsce
pe∏nienia s∏u˝by uzasadniajàce przyznanie
tych dodatków, a tak˝e wysokoÊç, tryb oraz
warunki ich obni˝ania lub cofania.”;

27) w art. 101 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,

w drodze rozporzàdzenia, które dodatki p∏at-
ne sà z do∏u, termin oraz tryb ich wyp∏acania,
uwzgl´dniajàc warunki i miejsce pe∏nionej
s∏u˝by.”;

28) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, warunki i tryb przyznawania
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nagród i zapomóg, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób usta-
lania okresów s∏u˝by warunkujàcych naby-
cie prawa do nagrody rocznej, przes∏anki jej
obni˝ania, a tak˝e terminy jej wyp∏aty oraz
okolicznoÊci uzasadniajàce przyznawanie
nagród uznaniowych i zapomóg pieni´˝-
nych.”;

29) w art. 107 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, inne okre-
sy, poza wymienionymi w ust. 2, wliczane do
okresu s∏u˝by uprawniajàcego do nagrody
jubileuszowej oraz szczegó∏owy tryb jej obli-
czania i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc okresy
s∏u˝by, pracy i nauki powodujàce nabycie
prawa do nagrody jubileuszowej, sposób
dokumentowania tych okresów oraz post´-
powania w przypadku zbiegu praw do kilku
nagród, a tak˝e termin wyp∏acania nagro-
dy.”;

30) w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki otrzymywania do-
datkowego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc rodzaje zadaƒ zleco-
nych, wysokoÊç i sposób obliczania wyna-
grodzenia oraz tryb jego wyp∏acania.”;

31) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje na-
le˝noÊci, o których mowa w ust. 1, ich wyso-
koÊç oraz tryb ich przyznawania i wyp∏aty,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób obli-
czania czasu podró˝y s∏u˝bowej.”;

32) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki pokrywania
kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze
Êrodków w∏aÊciwej jednostki organiza-
cyjnej oraz okreÊli cz∏onków rodziny, na
których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy,
uwzgl´dniajàc rodzaje wydatków pokry-
wanych w ramach kosztów pogrzebu
i ich wysokoÊç, przypadki oraz sposób
ustalania wysokoÊci oraz tryb wyp∏aty
zasi∏ku pogrzebowego lub jego wyrów-
nania z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny,
a tak˝e dokumenty wymagane do ich
wyp∏aty.”;

33) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, przypadki ograni-
czenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci wyp∏aty niektó-
rych dodatków do uposa˝enia w okresie cho-

roby, urlopu okolicznoÊciowego albo pozo-
stawania funkcjonariusza bez przydzia∏u
s∏u˝bowego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
powiàzanie dodatków z faktycznym pe∏nie-
niem s∏u˝by w okreÊlonych warunkach.”;

34) w art. 119 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje innych nale˝noÊci,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci ich wysokoÊç, warunki
otrzymywania i wyp∏aty oraz sposób i termi-
ny ich wyp∏acania.”;

35) w art. 123 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, prze∏o˝onych w∏aÊciwych
do dokonywania potràceƒ z uposa˝enia
funkcjonariuszy oraz tryb post´powania
w tych sprawach, uwzgl´dniajàc przypadki
dokonywania potràceƒ z uposa˝enia, w tym
potràceƒ za jego zgodà, oraz sposób ich do-
konywania.”

Art. 13. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspek-
cji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137,
poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1103)
w art. 27 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Inspekcja Celna mo˝e, w zakresie koniecz-
nym do wykonywania jej ustawowych za-
daƒ, korzystaç z informacji o osobie uzyska-
nych w czasie wykonywania czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych przez organy
uprawnione do wykonywania tych czynno-
Êci.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazy-
wania Inspekcji Celnej informacji o osobie
uzyskanych przez inne organy uprawnione
do wykonywania czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych w czasie wykonywania tych
czynnoÊci, uwzgl´dniajàc wymagania wyni-
kajàce z przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych.”

Art. 14. Przepis art. 6 pkt 46 stosuje si´ do spraw
niezakoƒczonych orzeczeniem wydanym w post´po-
waniu odwo∏awczym do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 15. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà
moc do czasu ich zastàpienia przez akty wydane na
podstawie niniejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 11, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
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