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§ 1. W celu wykonania Êwiadczeƒ rzeczowych, niezb´dnych do przygotowania obrony paƒstwa, mo˝e
byç w 2003 r. przeznaczone:
1) do 400 nieruchomoÊci (gruntów, budynków lub ich
cz´Êci) — na potrzeby zwiàzane z przeprowadzeniem poboru;
2) do 1 210 pojazdów samochodowych, 300 przyczep
i 50 maszyn wraz z niezb´dnym wyposa˝eniem, na
czas do 48 godzin — na potrzeby zwiàzane z przeprowadzeniem çwiczeƒ wojskowych, w tym orga-

Poz. 1401, 1402 i 1403

nizowanych z zastosowaniem natychmiastowego
stawiennictwa ˝o∏nierzy rezerwy i sprawdzeniem
gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych, oraz do
zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich skutków.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1402
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 paêdziernika 2002 r.
w sprawie okreÊlenia osób,
wobec których nie stosuje si´ przepisów ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72,
poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287 i Nr 169, poz. 1387) zarzàdza si´, co nast´puje:

go oraz Agencji Wywiadu i ˝o∏nierzy Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, przyj´tych do s∏u˝by po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, którzy zostali oddelegowani do
wykonywania pracy lub wyznaczeni do pe∏nienia s∏u˝by odpowiednio poza Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu lub Wojskowe S∏u˝by
Informacyjne.

§ 1. Przepisów ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych nie stosuje si´, z tytu∏u pozostawania w stosunku s∏u˝by, do
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 28 paêdziernika 2000 r. w sprawie okreÊlenia
osób, wobec których nie stosuje si´ przepisów ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 95, poz. 1043).

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1403
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 paêdziernika 2002 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych zmierzajàcych do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych
informacji o przest´pstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.
Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
polegajàcych na dokonaniu w sposób niejawny naby-

cia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót
sà zabronione, a tak˝e na przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej oraz sposób przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych lub wytworzonych w zwiàzku z realizacjà tych
czynnoÊci, a tak˝e wzory stosowanych druków i rejestrów.

