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Rozdzia∏ 1

Postanowienia ogólne

Art. 1. Tworzy si´ Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, zwanà dalej „ABW”, w∏aÊciwà w spra-
wach ochrony bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒ-
stwa i jego porzàdku konstytucyjnego. 

Art. 2. Tworzy si´ Agencj´ Wywiadu, zwanà dalej
„AW”, w∏aÊciwà w sprawach ochrony bezpieczeƒstwa
zewn´trznego paƒstwa.

Art. 3. 1. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, zwany dalej „Szefem ABW”, i Szef Agencji Wy-
wiadu, zwany dalej „Szefem AW”, sà centralnymi or-
ganami administracji rzàdowej, dzia∏ajàcymi odpo-
wiednio przy pomocy ABW i AW, b´dàcymi urz´dami
administracji rzàdowej.

2. Szef ABW i Szef AW podlegajà bezpoÊrednio Pre-
zesowi Rady Ministrów.

3. Dzia∏alnoÊç Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych podlega kontroli
Sejmu.

Art. 4. 1. Nazwy: Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencja Wywiadu oraz ich skróty:
„ABW” i „AW” przys∏ugujà wy∏àcznie Agencjom,
o których mowa w art. 1 i 2.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o „Agencjach”, na-
le˝y przez to rozumieç ∏àcznie ABW i AW.

Art. 5. 1. Do zadaƒ ABW nale˝y:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro-
˝eƒ godzàcych w bezpieczeƒstwo wewn´trzne
paƒstwa oraz jego porzàdek konstytucyjny,
a w szczególnoÊci w suwerennoÊç i mi´dzynarodo-
wà pozycj´, niepodleg∏oÊç i nienaruszalnoÊç jego
terytorium, a tak˝e obronnoÊç paƒstwa, 

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-
st´pstw:
a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy

paƒstwowej i innych przest´pstw godzàcych
w bezpieczeƒstwo paƒstwa,

b) godzàcych w podstawy ekonomiczne paƒstwa,
c) korupcji osób pe∏niàcych funkcje publiczne,

o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26,

poz. 306), jeÊli mo˝e to godziç w bezpieczeƒ-
stwo paƒstwa,

d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, techno-
logiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, 

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu
bronià, amunicjà i materia∏ami wybuchowymi,
bronià masowej zag∏ady oraz Êrodkami odurza-
jàcymi i substancjami psychotropowymi, w ob-
rocie mi´dzynarodowym 

oraz Êciganie ich sprawców,

3) realizowanie, w granicach swojej w∏aÊciwoÊci, za-
daƒ s∏u˝by ochrony paƒstwa oraz wykonywanie
funkcji krajowej w∏adzy bezpieczeƒstwa w zakresie
ochrony informacji niejawnych w stosunkach mi´-
dzynarodowych,

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przeka-
zywanie w∏aÊciwym organom informacji mogà-
cych mieç istotne znaczenie dla ochrony bezpie-
czeƒstwa wewn´trznego paƒstwa i jego porzàdku
konstytucyjnego, 

5) podejmowanie innych dzia∏aƒ okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach i umowach mi´dzynarodowych.

2. Dzia∏alnoÊç ABW poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej mo˝e byç prowadzona w zwiàzku z jej dzia-
∏alnoÊcià na terytorium paƒstwa wy∏àcznie w zakresie
realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 2.

Art. 6. 1. Do zadaƒ AW nale˝y:

1) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przeka-
zywanie w∏aÊciwym organom informacji mogàcych
mieç istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa i mi´dzy-
narodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej
potencja∏u ekonomicznego i obronnego,

2) rozpoznawanie i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom ze-
wn´trznym godzàcym w bezpieczeƒstwo, obron-
noÊç, niepodleg∏oÊç i nienaruszalnoÊç terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

3) ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczy-
pospolitej Polskiej i ich pracowników przed dzia∏a-
niami obcych s∏u˝b specjalnych i innymi dzia∏ania-
mi mogàcymi przynieÊç szkod´ interesom Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

4) zapewnienie ochrony kryptograficznej ∏àcznoÊci
z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsu-
larnymi oraz poczty kurierskiej,

5) rozpoznawanie mi´dzynarodowego terroryzmu,
ekstremizmu oraz mi´dzynarodowych grup prze-
st´pczoÊci zorganizowanej,
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USTAWA
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o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu.
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6) rozpoznawanie mi´dzynarodowego obrotu bronià,
amunicjà i materia∏ami wybuchowymi, Êrodkami
odurzajàcymi i substancjami psychotropowymi
oraz towarami, technologiami i us∏ugami o znacze-
niu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e rozpoznawanie mi´dzynarodowego obrotu
bronià masowej zag∏ady i zagro˝eƒ zwiàzanych
z rozprzestrzenianiem tej broni oraz Êrodków jej
przenoszenia,

7) rozpoznawanie i analizowanie zagro˝eƒ wyst´pujà-
cych w rejonach napi´ç, konfliktów i kryzysów mi´-
dzynarodowych, majàcych wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo paƒstwa, oraz podejmowanie dzia∏aƒ majà-
cych na celu eliminowanie tych zagro˝eƒ,

8) prowadzenie wywiadu elektronicznego,

9) podejmowanie innych dzia∏aƒ okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach i umowach mi´dzynarodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, z zastrze˝e-
niem ust. 3, sà realizowane poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. Dzia∏alnoÊç AW na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie w zwiàzku
z jej dzia∏alnoÊcià poza granicami paƒstwa, a realizacja
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, o których mo-
wa w art. 27, 29 i 30, jest dopuszczalna wy∏àcznie za po-
Êrednictwem Szefa ABW.

Art. 7. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊla kierunki
dzia∏ania Agencji w drodze wytycznych. 

2. Szefowie Agencji, najpóêniej na 3 miesiàce przed
koƒcem roku kalendarzowego, przedstawiajà Prezeso-
wi Rady Ministrów, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwo-
Êci, roczne plany dzia∏ania na rok nast´pny. 

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojej w∏a-
ÊciwoÊci, przedstawiajà corocznie do dnia 31 stycznia
Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z dzia∏alnoÊci
Agencji za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 8. 1. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci, w celu realizacji zadaƒ Agencji mogà po-
dejmowaç wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami
i s∏u˝bami innych paƒstw.

2. Podj´cie wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Mini-
strów.

Art. 9. 1. Dzia∏alnoÊç ABW i AW, z zastrze˝eniem
ust. 2, jest finansowana z bud˝etu paƒstwa.

2. W ABW i AW mogà byç gromadzone, na wyod-
r´bnionym rachunku bankowym, Êrodki specjalne, któ-
rych wp∏ywy pochodzà z zadaƒ i przedsi´wzi´ç realizo-
wanych we wspó∏pracy ze s∏u˝bami specjalnymi in-
nych paƒstw.

3. Koszty realizacji zadaƒ Agencji, w zakresie któ-
rych — ze wzgl´du na wy∏àczenie ich jawnoÊci — nie
mogà byç stosowane przepisy o finansach publicz-

nych, rachunkowoÊci i zamówieniach publicznych, sà
finansowane z utworzonego na ten cel funduszu ope-
racyjnego.

4. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojej w∏a-
ÊciwoÊci, okreÊlajà, w drodze zarzàdzeƒ, stanowiàce ta-
jemnic´ paƒstwowà szczegó∏owe zasady tworzenia
i gospodarowania funduszem operacyjnym, o którym
mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, szczególne zasady tworzenia i wydatkowania
Êrodków specjalnych, o których mowa w ust. 2, okre-
Êlajàc zasady planowania tych Êrodków, êród∏a docho-
dów i sposób rozliczania z bud˝etem paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych. 

Art. 10. Organy administracji rzàdowej, organy sa-
morzàdu terytorialnego, instytucje paƒstwowe oraz
przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie u˝y-
tecznoÊci publicznej sà obowiàzani, w zakresie swoje-
go dzia∏ania, do wspó∏dzia∏ania z Agencjami, a w szcze-
gólnoÊci udzielania pomocy w realizacji zadaƒ Agencji.

Rozdzia∏ 2

Kolegium do Spraw S∏u˝b Specjalnych

Art. 11. Przy Radzie Ministrów dzia∏a Kolegium do
Spraw S∏u˝b Specjalnych, zwane dalej „Kolegium”, ja-
ko organ opiniodawczo-doradczy w sprawach progra-
mowania, nadzorowania i koordynowania dzia∏alnoÊci
ABW, AW i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, zwa-
nych dalej „s∏u˝bami specjalnymi”, oraz podejmowa-
nych dla ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa dzia∏aƒ Po-
licji, Stra˝y Granicznej, ˚andarmerii Wojskowej, S∏u˝-
by Wi´ziennej, Biura Ochrony Rzàdu, Inspekcji Celnej,
organów celnych, urz´dów skarbowych, izb skarbo-
wych, organów kontroli skarbowej, organów informa-
cji finansowej oraz s∏u˝b rozpoznania Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 12. 1. Do zadaƒ Kolegium nale˝y formu∏owanie
ocen lub wyra˝anie opinii w sprawach:

1) powo∏ywania i odwo∏ywania Szefa ABW, Szefa AW
oraz Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,

2) kierunków i planów dzia∏ania s∏u˝b specjalnych,

3) szczegó∏owych projektów bud˝etów s∏u˝b specjal-
nych, przed rozpatrzeniem ich przez Rad´ Mini-
strów,

4) projektów aktów normatywnych i innych dokumen-
tów rzàdowych dotyczàcych dzia∏alnoÊci s∏u˝b spe-
cjalnych,

5) wykonywania przez s∏u˝by specjalne powierzonych
im zadaƒ zgodnie z kierunkami i planami dzia∏ania
tych s∏u˝b, 

6) rocznych sprawozdaƒ przedstawianych przez Sze-
fów z dzia∏alnoÊci podleg∏ych im s∏u˝b specjal-
nych,
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7) koordynowania dzia∏alnoÊci ABW, AW i Wojsko-
wych S∏u˝b Informacyjnych, a tak˝e dzia∏alnoÊci
s∏u˝b specjalnych z Policjà, Stra˝à Granicznà, ˚an-
darmerià Wojskowà, Biurem Ochrony Rzàdu, In-
spekcjà Celnà, organami celnymi, urz´dami skar-
bowymi, izbami skarbowymi, organami kontroli
skarbowej, organami informacji finansowej i s∏u˝-
bami rozpoznania Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ich wspó∏dzia∏ania w dziedzinie
ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa,

8) wspó∏dzia∏ania podmiotów, o których mowa
w art. 10, ze s∏u˝bami specjalnymi,

9) wspó∏dzia∏ania s∏u˝b specjalnych z w∏aÊciwymi or-
ganami i s∏u˝bami innych paƒstw,

10) organizacji wymiany informacji istotnych dla bez-
pieczeƒstwa i mi´dzynarodowej pozycji Rzeczypo-
spolitej Polskiej pomi´dzy organami administracji
rzàdowej, 

11) ochrony informacji niejawnych dotyczàcych:

a) zagro˝eƒ o zasi´gu ogólnokrajowym w zakresie
ochrony informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà,

b) sposobów post´powania w sytuacji zagro˝enia
o zasi´gu ogólnokrajowym, powsta∏ej wskutek
ujawnienia informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà, oraz dokonywanie oceny
skutków ujawnienia takich informacji,

c) projektów aktów normatywnych i innych doku-
mentów rzàdowych dotyczàcych ochrony infor-
macji niejawnych, 

d) innych spraw zlecanych przez Rad´ Ministrów
lub Prezesa Rady Ministrów oraz wnoszonych
przez ministrów w zakresie realizacji zadaƒ zwià-
zanych z ochronà informacji niejawnych. 

2. W sk∏ad Kolegium wchodzà:

1) przewodniczàcy — Prezes Rady Ministrów,

2) sekretarz Kolegium,

3) cz∏onkowie:

a) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

b) minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, 

c) Minister Obrony Narodowej,

d) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych,

e) Szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego. 

3. W posiedzeniach Kolegium uczestniczà tak˝e:

1) Szef ABW,

2) Szef AW,

3) Szef Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,

4) Przewodniczàcy Sejmowej Komisji do Spraw S∏u˝b
Specjalnych.

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e dele-
gowaç swojego przedstawiciela do udzia∏u w posie-
dzeniach Kolegium, spe∏niajàcego wymagania okre-
Êlone w przepisach o ochronie informacji niejawnych
w zakresie dost´pu do informacji stanowiàcych tajem-
nic´ paƒstwowà, oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.

5. Przewodniczàcy Kolegium mo˝e zapraszaç do
udzia∏u w posiedzeniach Kolegium przewodniczàcych
w∏aÊciwych komisji sejmowych, przedstawicieli orga-
nów paƒstwowych oraz inne osoby, których uczestnic-
two jest niezb´dne ze wzgl´du na tematyk´ obrad.

6. Sekretarza Kolegium powo∏uje, spoÊród osób
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie informacji niejawnych w zakresie dost´pu
do informacji stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà,
oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”, i odwo∏uje Prezes
Rady Ministrów. 

7. Sekretarz Kolegium organizuje prac´ Kolegium
i w tym zakresie mo˝e wyst´powaç do organów admi-
nistracji rzàdowej o przedstawienie informacji nie-
zb´dnych w sprawach rozpatrywanych przez Kole-
gium. 

8. Obs∏ug´ Kolegium zapewnia Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów.

9. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owy tryb i zasady funkcjonowania Kole-
gium, 

2) zakres czynnoÊci sekretarza Kolegium

— w sposób zapewniajàcy sprawnà prac´ Kolegium.

Art. 13. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia
wymaganego wspó∏dzia∏ania s∏u˝b specjalnych mo˝e,
po zasi´gni´ciu opinii Kolegium, udzielaç w tym zakre-
sie wià˝àcych wytycznych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych — w odniesieniu do dzia∏alnoÊci
Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Mini-
strowi SprawiedliwoÊci — w odniesieniu do dzia∏alno-
Êci S∏u˝by Wi´ziennej, Ministrowi Obrony Narodowej
— w odniesieniu do dzia∏alnoÊci Wojskowych S∏u˝b In-
formacyjnych i ˚andarmerii Wojskowej oraz Szefom
Agencji — w odniesieniu do dzia∏alnoÊci tych Agencji.

Rozdzia∏ 3

Organizacja Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu

Art. 14. 1. Szefów ABW i AW, w randze sekretarzy
stanu, powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, po
zasi´gni´ciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw
S∏u˝b Specjalnych.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa w∏aÊci-
wej Agencji, powo∏uje i odwo∏uje zast´pców Szefa
ABW i Szefa AW. 
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Art. 15. Szefem ABW i Szefem AW mo˝e zostaç
osoba, która:

1) posiada wy∏àcznie obywatelstwo polskie,

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) wykazuje nieskazitelnà postaw´ moralnà, obywa-
telskà i patriotycznà,

4) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ,

5) spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie informacji niejawnych w zakresie do-
st´pu do informacji stanowiàcych tajemnic´ paƒ-
stwowà, oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”,

6) nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej, nie pracowa∏a i nie
by∏a wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, wymienionych w art. 5 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Naro-
dowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i z 2000 r. Nr 48, poz. 553),
ani te˝ nie by∏a s´dzià, który orzekajàc uchybi∏ god-
noÊci urz´du, sprzeniewierzajàc si´ niezawis∏oÊci
s´dziowskiej.

Art. 16. Odwo∏anie Szefa Agencji z zajmowanego
stanowiska mo˝e nastàpiç w przypadku:

1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

2) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego lub nabycia
obywatelstwa innego paƒstwa,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za pope∏-
nione przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe,

4) utraty predyspozycji niezb´dnych do zajmowania
stanowiska,

5) niewykonywania obowiàzków z powodu choroby
trwajàcej nieprzerwanie ponad 3 miesiàce.

Art. 17. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa
Agencji lub czasowej niemo˝noÊci sprawowania przez
niego funkcji, Prezes Rady Ministrów mo˝e powierzyç
pe∏nienie obowiàzków Szefa, na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce, jego zast´pcy lub innej osobie.

Art. 18. 1. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swo-
jej w∏aÊciwoÊci, przekazujà niezw∏ocznie Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów
informacje mogàce mieç istotne znaczenie dla bezpie-
czeƒstwa i mi´dzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej
Polskiej. 

2. JeÊli uzyskane informacje dotyczà spraw obj´-
tych zakresem dzia∏ania w∏aÊciwego ministra, Szef
Agencji przekazuje je temu ministrowi, chyba ̋ e Prezes
Rady Ministrów zdecyduje inaczej.

Art. 19. 1. Szefowie kierujà Agencjami bezpoÊred-
nio lub przez swoich zast´pców.

2. Szefowie Agencji mogà upowa˝niç podleg∏ych
funkcjonariuszy do za∏atwiania spraw w ich imieniu

w okreÊlonym zakresie, z wyjàtkiem spraw, o których
mowa w art. 27 i 29—31.

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojej w∏a-
ÊciwoÊci, w drodze zarzàdzeƒ, okreÊlajà sposoby, me-
tody i formy wykonywania zadaƒ w Agencji w zakresie
nieobj´tym innymi przepisami.

Art. 20. 1. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze
zarzàdzeƒ, ka˝dej z Agencji statut, który okreÊla jej or-
ganizacj´ wewn´trznà. 

2. Szefowie Agencji, w drodze zarzàdzeƒ, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, nadajà regulaminy or-
ganizacyjne jednostkom organizacyjnym ka˝dej
z Agencji, w których okreÊlajà jej struktur´ wewn´trznà
i szczegó∏owe zadania.

3. Szefowie Agencji, w drodze zarzàdzeƒ, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, tworzà, przekszta∏cajà
i likwidujà oÊrodki szkolenia Agencji, okreÊlajàc ich
struktur´, zadania oraz zasady funkcjonowania w za-
kresie nieobj´tym innymi przepisami.

4. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojej w∏a-
ÊciwoÊci, mogà tworzyç zespo∏y o charakterze sta∏ym
lub doraênym, okreÊlajàc ich nazw´, sk∏ad osobowy
oraz szczegó∏owy zakres i tryb dzia∏ania.

Rozdzia∏ 4

Uprawnienia funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 

oraz Agencji Wywiadu

Art. 21. 1. W granicach zadaƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 1, funkcjonariusze ABW wykonujà:

1) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze i dochodze-
niowo-Êledcze w celu rozpoznawania, zapobiega-
nia i wykrywania przest´pstw oraz Êcigania ich
sprawców,

2) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-
-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania
informacji istotnych dla ochrony bezpieczeƒstwa
paƒstwa i jego porzàdku konstytucyjnego.

2. ABW wykonuje równie˝ czynnoÊci na polecenie
sàdu lub prokuratora w zakresie okreÊlonym w Kodek-
sie post´powania karnego oraz Kodeksie karnym wy-
konawczym.

3. Funkcjonariusze ABW wykonujà czynnoÊci tylko
w zakresie w∏aÊciwoÊci tej Agencji i w tym zakresie
przys∏ugujà im uprawnienia procesowe policjantów,
wynikajàce z przepisów Kodeksu post´powania karne-
go. 

Art. 22. W granicach zadaƒ, o których mowa
w art. 6 ust. 1, funkcjonariusze AW wykonujà czynno-
Êci operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyj-
ne.

Art. 23. 1. Funkcjonariusze ABW, wykonujàc czyn-
noÊci, o których mowa w art. 21, majà prawo:
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1) wydawania poleceƒ okreÊlonego zachowania si´,

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝samo-
Êci,

3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach okre-
Êlonych w przepisach Kodeksu post´powania kar-
nego,

4) przeszukania osób i pomieszczeƒ w trybie i w przy-
padkach okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´-
powania karnego,

5) dokonywania kontroli osobistej lub przeglàdania
zawartoÊci baga˝y, a tak˝e sprawdzania ∏adunku
w Êrodkach transportu làdowego, powietrznego
i wodnego w razie istnienia uzasadnionego podej-
rzenia pope∏nienia czynu zabronionego pod groê-
bà kary,

6) obserwowania i rejestrowania przy u˝yciu Êrodków
technicznych obrazu zdarzeƒ i dêwi´ku towarzyszà-
cego tym zdarzeniom w miejscach publicznych, 

7) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego oraz przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicz-
nej; wymienione instytucje, organy i przedsi´bior-
cy sà obowiàzani, w zakresie swojego dzia∏ania, do
udzielania nieodp∏atnie tej pomocy, w ramach obo-
wiàzujàcych przepisów prawa,

8) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych, ni˝
wymienieni w pkt 7, przedsi´biorców, jednostek
organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych, jak rów-
nie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypadkach do ka˝dej
osoby o udzielenie doraênej pomocy, w ramach
obowiàzujàcych przepisów prawa.

2. Osobie zatrzymanej, przeszukanej lub której
przeszukano pomieszczenie na podstawie ust. 1 pkt 3
i 4, przys∏ugujà uprawnienia przewidziane w Kodeksie
post´powania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby mo˝e byç zastosowane tylko
wówczas, gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezcelowe lub
nieskuteczne. 

4. Osob´ zatrzymanà nale˝y niezw∏ocznie poddaç,
w razie uzasadnionej potrzeby, badaniu lekarskiemu
lub udzieliç jej pierwszej pomocy medycznej.

5. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, po-
winny byç wykonywane w sposób mo˝liwie najmniej
naruszajàcy dobra osobiste osoby, wobec której zosta-
∏y podj´te.

6. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2—5, przys∏uguje za˝alenie od-
powiednio do sàdu albo prokuratora.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób przeprowadzania i dokumen-
towania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5,
uwzgl´dniajàc dostosowany do sytuacji sposób prze-

prowadzania przez funkcjonariuszy ABW czynnoÊci po-
dejmowanych w ramach ustawowych uprawnieƒ oraz
obowiàzki funkcjonariuszy podczas realizacji tych
czynnoÊci.

Art. 24. 1. Funkcjonariusze AW, wykonujàc czynno-
Êci, o których mowa w art. 22, majà prawo:

1) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego oraz przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicz-
nej; wymienione instytucje, organy i przedsi´bior-
cy sà obowiàzani, w zakresie swojego dzia∏ania, do
udzielania nieodp∏atnie tej pomocy, w ramach obo-
wiàzujàcych przepisów prawa,

2) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych, ni˝
wymienieni w pkt 1, przedsi´biorców, jednostek
organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych, jak rów-
nie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypadkach do ka˝dej
osoby o udzielenie doraênej pomocy, w ramach
obowiàzujàcych przepisów prawa.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób przeprowadzania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 7 i 8,
uwzgl´dniajàc obowiàzki funkcjonariusza AW wyst´-
pujàcego z ˝àdaniem udzielenia pomocy lub zwracajà-
cego si´ o t´ pomoc. 

Art. 25. 1. W razie niepodporzàdkowania si´ wyda-
nym na podstawie prawa poleceniom, funkcjonariusze
ABW mogà stosowaç fizyczne, techniczne i chemiczne
Êrodki przymusu bezpoÊredniego, s∏u˝àce do obez-
w∏adniania lub konwojowania osób oraz do zatrzymy-
wania pojazdów.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 mogà byç
stosowane jedynie Êrodki przymusu bezpoÊredniego
odpowiadajàce potrzebom wynikajàcym z zaistnia∏ej
sytuacji i niezb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowania
si´ wydanym poleceniom.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje Êrodków przymusu bezpoÊredniego, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz przypadki i sposób ich u˝ycia,
a tak˝e sposób dokumentowania przypadków ich za-
stosowania, uwzgl´dniajàc ochron´ interesów osób,
wobec których Êrodki te zosta∏y zastosowane.

Art. 26. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 25 ust. 1 okaza∏y si´ niewystarcza-
jàce lub ich u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci danego
zdarzenia nie jest mo˝liwe, funkcjonariusz ABW ma
prawo u˝ycia broni palnej wy∏àcznie:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego za-
machu na ̋ ycie, zdrowie lub wolnoÊç funkcjonariu-
sza lub innej osoby albo w celu przeciwdzia∏ania
czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do takie-
go zamachu,

2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ we-
zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
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u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu lub wolnoÊci
funkcjonariusza albo innej osoby, 

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, prze-
mocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do jej posiadania, 

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpoÊredniego,
gwa∏townego zamachu na obiekty lub urzàdzenia
wa˝ne dla bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒ-
stwa, 

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàcego
jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia,
zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka, 

6) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni by∏o dopuszczalne w przypadkach
okreÊlonych w pkt 1—5, 

7) w celu uj´cia osoby, o której mowa w pkt 6, jeÊli
schroni∏a si´ ona w miejscu trudno dost´pnym,
a z okolicznoÊci zdarzenia wynika, ˝e mo˝e u˝yç
broni palnej lub innego niebezpiecznego narz´-
dzia, którego u˝ycie mo˝e zagroziç ˝yciu lub zdro-
wiu cz∏owieka, 

8) w celu odparcia gwa∏townego, bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na konwój ochraniajàcy
osoby, dokumenty zawierajàce wiadomoÊci stano-
wiàce tajemnic´ paƒstwowà, pieniàdze albo inne
przedmioty wartoÊciowe, 

9) w celu uj´cia lub udaremnienia ucieczki osoby za-
trzymanej lub tymczasowo aresztowanej w zwiàz-
ku z podejrzeniem pope∏nienia przest´pstwa, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

2. Prawo u˝ycia broni palnej w okolicznoÊciach wy-
mienionych w ust. 1 pkt 1—4, w zwiàzku z wykonywa-
niem zadaƒ okreÊlonych w art. 6 ust. 1, przys∏uguje
równie˝ funkcjonariuszom AW.

3. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w spo-
sób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ oso-
bie, przeciwko której u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç
do pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na niebezpie-
czeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób. 

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, dostosowane do sytuacji warunki i sposób post´-
powania przy u˝yciu broni palnej, uwzgl´dniajàc ogra-
niczenia w zakresie u˝ycia broni palnej, a tak˝e sposób
dokumentowania przypadków u˝ycia broni palnej.

Art. 27. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW
w celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2,
gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskuteczne albo zachodzi
wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà nieskuteczne
lub nieprzydatne, sàd, na pisemny wniosek Szefa
ABW, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokurato-
ra Generalnego, mo˝e, w drodze postanowienia, zarzà-
dziç kontrol´ operacyjnà.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
Sàd Okr´gowy w Warszawie.

3. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, je˝eli mo-
g∏oby to spowodowaç utrat´ informacji lub zatarcie al-
bo zniszczenie dowodów przest´pstwa, Szef ABW mo-
˝e zarzàdziç, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokurato-
ra Generalnego, kontrol´ operacyjnà, zwracajàc si´
jednoczeÊnie do sàdu, o którym mowa w ust. 2, z wnio-
skiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie
nieudzielenia przez sàd zgody w terminie 5 dni od dnia
zarzàdzenia kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymu-
je kontrol´ operacyjnà oraz poleca protokolarne, komi-
syjne zniszczenie materia∏ów zgromadzonych podczas
jej stosowania.

4. Sàd, o którym mowa w ust. 2, mo˝e zezwoliç, na
pisemny wniosek Szefa ABW, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-
semnej zgody Prokuratora Generalnego, na odstàpie-
nie od zniszczenia materia∏ów, o których mowa
w ust. 3, je˝eli stanowià one dowód lub wskazujà na za-
miar pope∏nienia przest´pstwa, dla którego wykrycia
na podstawie przepisów ustawowych mo˝e byç pro-
wadzona kontrola operacyjna lub czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawcze.

5. W przypadku potrzeby zarzàdzenia kontroli ope-
racyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskar˝onego,
we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ informacj´ o toczàcym si´ wobec tej oso-
by post´powaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie
i polega na:

1) kontrolowaniu treÊci korespondencji,

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek,

3) stosowaniu Êrodków technicznych umo˝liwiajà-
cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoÊci
treÊci rozmów telefonicznych i innych informacji
przekazywanych za pomocà sieci telekomunikacyj-
nych.

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1,
powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) numer sprawy i jej kryptonim, je˝eli zosta∏ jej nada-
ny,

2) opis przest´pstwa z podaniem, w miar´ mo˝liwo-
Êci, jego kwalifikacji prawnej,

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´ zastosowania
kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo
prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydat-
noÊci innych Êrodków,

4) dane podmiotu, wobec którego stosowana b´dzie
kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub
sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.

8. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd, o którym mowa w ust. 2, mo˝e,
na pisemny wniosek Szefa ABW, z∏o˝ony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie
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d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, wydaç postanowienie
o jednorazowym przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej, je˝e-
li nie usta∏y przyczyny zarzàdzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej pojawià si´ nowe okolicz-
noÊci istotne dla zapobie˝enia lub wykrycia przest´p-
stwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów
przest´pstwa, sàd, o którym mowa w ust. 2, na pisem-
ny wniosek Szefa ABW, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, mo˝e wydaç posta-
nowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
równie˝ po up∏ywie okresów, o których mowa w ust. 8.

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9,
stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 7. Sàd przed wy-
daniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8
i 9, zapoznaje si´ z materia∏ami uzasadniajàcymi wnio-
sek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej zarzàdzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3—5, 8 i 9,
sàd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym czynnoÊci
sàdu zwiàzane z rozpoznawaniem tych wniosków po-
winny byç realizowane w warunkach przewidzianych
dla przekazywania, przechowywania i udost´pniania
informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowa-
niem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2
Kodeksu post´powania karnego. W posiedzeniu sàdu
mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcznie prokurator i przedstawi-
ciel Szefa ABW.

12. Operatorzy prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomu-
nikacyjnà w sieciach publicznych oraz podmioty
Êwiadczàce us∏ugi pocztowe sà obowiàzani do zapew-
nienia na w∏asny koszt warunków technicznych i orga-
nizacyjnych umo˝liwiajàcych prowadzenie przez ABW
kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna byç zakoƒczona
niezw∏ocznie po ustaniu przyczyn jej zarzàdzenia, naj-
póêniej jednak z up∏ywem okresu, na który zosta∏a
wprowadzona.

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego
o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakoƒczeniu,
a na jego ˝àdanie równie˝ o przebiegu tej kontroli,
przedstawiajàc zebrane w jej toku materia∏y.

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajà-
cych na wszcz´cie post´powania karnego lub majà-
cych znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu
materia∏y zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz´cie
post´powania karnego. W post´powaniu przed sà-
dem, w odniesieniu do tych materia∏ów, stosuje si´ od-
powiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodek-
su post´powania karnego.

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej materia∏y, które nie sà istotne dla bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub nie stanowià informacji potwier-
dzajàcych zaistnienie przest´pstwa, podlegajà nie-
zw∏ocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszcze-
niu. Zniszczenie materia∏ów zarzàdza Szef ABW.

17. Trybu, o którym mowa w ust. 1—11, nie stosu-
je si´, je˝eli kontrola operacyjna jest prowadzona za
wyra˝onà na piÊmie zgodà osoby b´dàcej nadawcà lub
odbiorcà przekazu informacji.

18. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyj-
nej oraz przechowywania i przekazywania wniosków
i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania
oraz przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas stosowania tej kontroli, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia niejawnego charakteru podejmowa-
nych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 28. 1. Obowiàzek uzyskania zgody sàdu, o któ-
rej mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji nie-
zb´dnych do realizacji przez ABW zadaƒ okreÊlonych
w art. 5 ust. 1, w postaci danych:

1) identyfikacyjnych abonenta oraz dotyczàcych faktu,
okolicznoÊci i rodzaju po∏àczenia lub prób uzyska-
nia po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami
sieci telekomunikacyjnej,

2) dotyczàcych identyfikacji oraz lokalizowania zakoƒ-
czeƒ sieci, pomi´dzy którymi wykonano po∏àcze-
nie. 

2. Udost´pnienie przez operatora sieci telekomuni-
kacyjnej danych, o których mowa w ust. 1, nast´puje
nieodp∏atnie na:

1) pisemny wniosek Szefa ABW lub osoby przez nie-
go upowa˝nionej,

2) ustne ̋ àdanie funkcjonariusza ABW, posiadajàcego
pisemne upowa˝nienie Szefa ABW.

3. O ujawnieniu danych w trybie okreÊlonym
w ust. 2 pkt 2 operator sieci telekomunikacyjnej infor-
muje Szefa ABW.

4. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych sà obo-
wiàzani udost´pniç dane, o których mowa w ust. 1,
funkcjonariuszom ABW wskazanym we wniosku. 

5. Wyst´powanie o informacje i dane, o których
mowa w ust. 1, i ich udost´pnianie mo˝e nast´powaç
za pomocà sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalo-
ny przez Szefa ABW.

Art. 29. 1. W sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawcze zmierzajàce do sprawdzenia uzyskanych
wczeÊniej wiarygodnych informacji o przest´pstwie
oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogà
polegaç na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub
przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa,
ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie,
posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabro-
nione, a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàt-
kowej.

2. Szef ABW mo˝e zarzàdziç, na czas okreÊlony,
czynnoÊci wymienione w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej
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zgody Prokuratora Generalnego, którego bie˝àco in-
formuje o przebiegu tych czynnoÊci i ich wyniku.

3. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 nie mogà polegaç
na kierowaniu dzia∏aniami wyczerpujàcymi znamiona
czynu zabronionego pod groêbà kary.

4. W przypadku potwierdzenia informacji o prze-
st´pstwie okreÊlonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 Szef ABW
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materia∏y uzy-
skane w wyniku czynnoÊci z wnioskiem o zarzàdzenie
wszcz´cia post´powania karnego. W post´powaniu
przed sàdem, w odniesieniu do tych materia∏ów, sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierw-
sze Kodeksu post´powania karnego. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1. Rozporzàdze-
nie powinno, uwzgl´dniajàc niejawny charakter czyn-
noÊci, ustalaç sposób przechowywania, przekazywania
i niszczenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub
wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, a tak˝e okreÊlaç wzory stosowa-
nych druków i rejestrów.

Art. 30. 1. W sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w ramach czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych zmierzajàcych do udokumento-
wania tych przest´pstw albo ustalenia to˝samoÊci
osób uczestniczàcych w tych przest´pstwach lub prze-
j´cia przedmiotów przest´pstwa, Szef ABW mo˝e,
przed wszcz´ciem post´powania karnego, zarzàdziç
niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszcza-
nia, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´p-
stwa, je˝eli nie stworzy to zagro˝enia dla ̋ ycia lub zdro-
wia ludzkiego.

2. O zarzàdzeniu, przebiegu i wynikach czynnoÊci
podj´tych w trybie ust. 1 Szef ABW niezw∏ocznie za-
wiadamia Prokuratora Generalnego, który mo˝e naka-
zaç ich zaniechanie.

3. Stosownie do zarzàdzenia, o którym mowa w ust.
1, urz´dy, instytucje i podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w dziedzinie poczty i transportu, organy celne oraz or-
gany Stra˝y Granicznej sà obowiàzane dopuÊciç do dal-
szego przewozu przesy∏ki zawierajàce przedmioty prze-
st´pstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usuni´ciu
albo zastàpieniu w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

4. W przypadku potwierdzenia informacji o prze-
st´pstwie Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Gene-
ralnemu materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci
z wnioskiem o zarzàdzenie wszcz´cia post´powania
karnego. W post´powaniu przed sàdem, w odniesieniu
do tych materia∏ów, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post´powania
karnego. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1. Rozporzàdze-
nie powinno, uwzgl´dniajàc niejawny charakter czyn-
noÊci, ustalaç sposób przechowywania, przekazywania

i niszczenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub
wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, a tak˝e okreÊlaç wzory stosowa-
nych druków i rejestrów.

Art. 31. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 29 i 30, mo˝e byç stosowana kontrola ko-
respondencji lub Êrodki techniczne na zasadach okre-
Êlonych w art. 27.

Art. 32. Nie pope∏nia przest´pstwa, kto, b´dàc do
tego uprawnionym, wykonuje czynnoÊci okreÊlone
w art. 29 ust. 1, je˝eli zosta∏y zachowane warunki okre-
Êlone w art. 29 ust. 3, a tak˝e kto wykonuje czynnoÊci
okreÊlone w art. 30 ust. 1. 

Art. 33. W zakresie swojej w∏aÊciwoÊci Agencje
mogà uzyskiwaç informacje, w tym tak˝e niejawnie,
gromadziç je, sprawdzaç i przetwarzaç.

Art. 34. 1. W zakresie swojej w∏aÊciwoÊci Agencje
mogà zbieraç, tak˝e niejawnie, wszelkie dane osobo-
we, w tym równie˝, je˝eli jest to uzasadnione charakte-
rem realizowanych zadaƒ, dane wskazane w art. 27 i 28
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (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, Nr 49, poz. 509 i Nr 100,
poz. 1087), a tak˝e korzystaç z danych osobowych i in-
nych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez upraw-
nione do tego organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe
oraz przetwarzaç je, w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której te
dane dotyczà.

2. Administrator zbioru danych jest obowiàzany
udost´pniç dane osobowe, o których mowa w ust. 1,
na podstawie imiennego upowa˝nienia wydanego od-
powiednio przez Szefa ABW albo Szefa AW okazanego
przez funkcjonariusza wraz z legitymacjà s∏u˝bowà.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór upowa˝nie-
nia, o którym mowa w ust. 2.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, zakres, warunki
i tryb przekazywania Agencjom informacji przez orga-
ny, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe, o których mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych
tych organów, s∏u˝b i instytucji. 

Art. 35. 1. W zwiàzku z wykonywaniem swoich za-
daƒ Agencje zapewniajà ochron´ Êrodków, form i me-
tod realizacji zadaƒ, zgromadzonych informacji oraz
w∏asnych obiektów i danych identyfikujàcych funkcjo-
nariuszy tych Agencji.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych funkcjonariusze Agencji mogà pos∏ugiwaç
si´ dokumentami, które uniemo˝liwiajà ustalenie da-
nych identyfikujàcych funkcjonariusza oraz Êrodków,
którymi pos∏uguje si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝-
bowych.
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3. Osoby udzielajàce Agencji pomocy przy wykony-
waniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych mogà
pos∏ugiwaç si´ dokumentami, o których mowa w ust. 2.

4. ABW, z zastrze˝eniem ust. 5, na wniosek upowa˝-
nionych organów, s∏u˝b i instytucji paƒstwowych, spo-
rzàdza i wydaje dokumenty uniemo˝liwiajàce ustalenie
danych identyfikujàcych funkcjonariuszy i pracowni-
ków tych organów, s∏u˝b lub instytucji oraz osób udzie-
lajàcych im pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych, a tak˝e prowadzi centralny
rejestr tych dokumentów.

5. Dokumenty i znaki identyfikujàce osoby pos∏ugu-
jàce si´ nimi jako funkcjonariuszy lub pracowników or-
ganów, s∏u˝b lub instytucji paƒstwowych, o których
mowa w ust. 4, wydajà odpowiednio te organy, s∏u˝by
lub instytucje.

6. Nie pope∏nia przest´pstwa:

1) kto poleca sporzàdzenie lub kieruje sporzàdzeniem
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,

2) kto sporzàdza dokumenty, o których mowa w ust. 2
i 3,

3) kto udziela pomocy w sporzàdzeniu dokumentów,
o których mowa w ust. 2 i 3,

4) funkcjonariusz Agencji lub osoba wymieniona
w ust. 3, pos∏ugujàcy si´ przy wykonywaniu czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych dokumentami,
o których mowa w ust. 2 i 3. 

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, sposób wspó∏dzia∏ania w∏aÊciwych organów,
s∏u˝b i instytucji paƒstwowych z Szefem ABW przy pro-
wadzeniu rejestru, o którym mowa w ust. 4, z uwzgl´d-
nieniem wymogów dotyczàcych ochrony informacji
niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

8. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, szczegó∏owy
tryb wydawania i pos∏ugiwania si´, a tak˝e przechowy-
wania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,
z uwzgl´dnieniem wymogów dotyczàcych ochrony in-
formacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒ-
stwowà.

9. Szef ABW okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób
prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4, z za-
chowaniem wymogów dotyczàcych ochrony informa-
cji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

Art. 36. 1. Agencje przy wykonywaniu swoich za-
daƒ mogà korzystaç, z zastrze˝eniem art. 37, z pomocy
osób nieb´dàcych ich funkcjonariuszami. Zabronione
jest, z zastrze˝eniem ust. 2, ujawnianie danych o oso-
bie udzielajàcej Agencji pomocy przy wykonywaniu
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

2. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç jedynie w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 39 ust. 4.

3. Za udzielenie pomocy osobom, o których mowa
w ust. 1, mo˝e byç przyznane wynagrodzenie wyp∏aca-
ne z funduszu operacyjnego.

4. JeÊli w czasie korzystania lub w zwiàzku z korzy-
staniem przez Agencj´ z pomocy osób, o których mo-
wa w ust. 1, osoby te utraci∏y ˝ycie lub ponios∏y
uszczerbek na zdrowiu albo szkod´ w mieniu, osobom
tym lub ich spadkobiercom przys∏uguje odszkodowa-
nie. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady i tryb przyznawania odszkodowaƒ
w sprawach, o których mowa w ust. 4.

Art. 37. Agencje nie mogà przy wykonywaniu swo-
ich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏pracy osób, o których
mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63,
poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128).

Art. 38. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swoje-
go dzia∏ania, okreÊlajà, w drodze zarzàdzeƒ, obieg in-
formacji, w tym niejawnych, w podleg∏ych Agen-
cjach.

Art. 39. 1. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swo-
jego dzia∏ania, mogà zezwalaç funkcjonariuszom i pra-
cownikom Agencji oraz by∏ym funkcjonariuszom i pra-
cownikom, po ustaniu stosunku s∏u˝bowego lub sto-
sunku pracy w Agencji, a tak˝e osobom udzielajàcym
im pomocy w wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych, na udzielenie informacji niejawnej okre-
Êlonej osobie lub instytucji.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wobec
by∏ych funkcjonariuszy i pracowników Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa przys∏uguje Szefowi ABW.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie mo-
˝e dotyczyç udzielenia informacji o:

1) osobie, je˝eli zosta∏y uzyskane w wyniku prowadzo-
nych przez Agencje albo inne organy, s∏u˝by lub in-
stytucje paƒstwowe czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych,

2) szczegó∏owych formach i zasadach przeprowadza-
nia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz
o stosowanych w zwiàzku z ich prowadzeniem
Êrodkach i metodach,

3) osobie udzielajàcej pomocy Agencji, o której mowa
w art. 36 ust. 1,

4) osobie udzielajàcej pomocy Urz´dowi Ochrony
Paƒstwa w wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych.

4. Zakazu okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´
w przypadku ˝àdania prokuratora albo sàdu, zg∏oszo-
nego w celu Êcigania karnego za czyn zabroniony, sta-
nowiàcy zbrodni´ lub wyst´pek, którego skutkiem jest
Êmierç, albo ˝àdania Rzecznika Interesu Publicznego
w celu przeprowadzenia post´powania lustracyjnego
lub realizacji zadaƒ Rzecznika Interesu Publicznego, lub
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przeprowadzenia post´powania sprawdzajàcego na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych.

5. Zakazu okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´ rów-
nie˝ w przypadku ˝àdania prokuratora lub sàdu uza-
sadnionego podejrzeniem pope∏nienia przest´pstwa
Êciganego z oskar˝enia publicznego w zwiàzku z wyko-
nywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

6. W razie odmowy zwolnienia funkcjonariusza,
pracownika lub osoby udzielajàcej im pomocy w wyko-
nywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych od
obowiàzku zachowania tajemnicy paƒstwowej albo
odmowy zezwolenia na udost´pnienie dokumentów
lub materia∏ów obj´tych tajemnicà paƒstwowà pomi-
mo ˝àdania prokuratora lub sàdu, zg∏oszonego
w zwiàzku z post´powaniem karnym o przest´pstwo
okreÊlone w art. 105 § 1 Kodeksu karnego lub o zbrod-
ni´ godzàcà w ˝ycie ludzkie albo o wyst´pek przeciwko
˝yciu lub zdrowiu, gdy jego nast´pstwem by∏a Êmierç
cz∏owieka, Szef ABW albo Szef AW przedstawia ˝àda-
ne dokumenty i materia∏y oraz wyjaÊnienie Pierwsze-
mu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego. Je˝eli Pierwszy Pre-
zes Sàdu Najwy˝szego stwierdzi, ˝e uwzgl´dnienie ˝à-
dania prokuratora lub sàdu jest konieczne do prawid∏o-
woÊci post´powania karnego, Szef ABW albo Szef AW
jest obowiàzany zwolniç od zachowania tajemnicy lub
udost´pniç dokumenty i materia∏y obj´te tajemnicà. 

Art. 40. 1. Szef ABW koordynuje podejmowane
przez s∏u˝by specjalne czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawcze mogàce mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo paƒ-
stwa.

2. Szef ABW, w celu zapewnienia koordynacji,
o której mowa w ust. 1, prowadzi centralnà ewidencj´
zainteresowaƒ operacyjnych s∏u˝b specjalnych.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, sposób wspó∏dzia∏ania s∏u˝b specjalnych z Sze-
fem ABW w zakresie prowadzenia ewidencji, o której
mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem wymogów dotyczà-
cych ochrony informacji niejawnych stanowiàcych ta-
jemnic´ paƒstwowà.

Art. 41. 1. Szef AW organizuje wspó∏prac´ w zakre-
sie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeƒstwa
zewn´trznego i mi´dzynarodowej pozycji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pomi´dzy organami administracji rzà-
dowej w ramach wspólnoty informacyjnej Rzàdu.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb wymiany informacji w ramach wspól-
noty informacyjnej Rzàdu oraz wymagania w tym za-
kresie wobec organów uczestniczàcych we wspó∏pra-
cy, o której mowa w ust. 1. 

Art. 42. 1. Szefowie ABW i AW oraz Szef Wojsko-
wych S∏u˝b Informacyjnych sà zobowiàzani do wspó∏-
dzia∏ania w ramach realizacji swoich zadaƒ.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, zasady, zakres i tryb wspó∏dzia∏ania oraz szcze-
gó∏owy rozdzia∏ kompetencji pomi´dzy ABW, AW
i Wojskowe S∏u˝by Informacyjne. 

Art. 43. 1. Agencje zapewniajà ochron´ w∏asnych
urzàdzeƒ oraz obszarów i obiektów, a tak˝e przebywa-
jàcych w nich osób, przez wewn´trznà s∏u˝b´ ochrony.
Funkcjonariuszom wykonujàcym zadania w zakresie
ochrony, w granicach chronionych obszarów i obiek-
tów, przys∏ugujà odpowiednio uprawnienia pracowni-
ków ochrony okreÊlone w przepisach o ochronie osób
i mienia.

2. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, mogà powierzyç wykonywanie ochrony,
o której mowa w ust. 1, specjalistycznej uzbrojonej for-
macji ochronnej.

Rozdzia∏ 5

S∏u˝ba funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa 
Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu

Art. 44. S∏u˝b´ w ABW albo AW mo˝e pe∏niç oso-
ba:

1) posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo polskie, 

2) korzystajàca z pe∏ni praw publicznych, 

3) wykazujàca nieskazitelnà postaw´ moralnà, oby-
watelskà i patriotycznà, 

4) dajàca r´kojmi´ zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów okreÊlonych w przepisach o ochro-
nie informacji niejawnych, 

5) posiadajàca co najmniej Êrednie wykszta∏cenie
i okreÊlone kwalifikacje zawodowe oraz zdolnoÊç
fizycznà i psychicznà do s∏u˝by w formacjach
uzbrojonych, wymagajàcych szczególnej dyscypli-
ny s∏u˝bowej, której gotowa jest si´ podporzàdko-
waç.

Art. 45. 1. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà do s∏u˝by
ustalajà komisje lekarskie ABW albo AW, podleg∏e Sze-
fowi w∏aÊciwej Agencji.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, zasady oceny
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji,
a tak˝e tryb orzekania o tej zdolnoÊci oraz w∏aÊciwoÊç
i tryb post´powania komisji lekarskich w tych spra-
wach.

Art. 46. 1. Przyj´cie kandydata do s∏u˝by w ABW al-
bo AW nast´puje po przeprowadzeniu post´powania
kwalifikacyjnego, na które sk∏adajà si´:

1) przyj´cie podania o przyj´cie do s∏u˝by, kwestiona-
riusza osobowego, a tak˝e dokumentów stwierdza-
jàcych wymagane wykszta∏cenie i kwalifikacje za-
wodowe oraz zawierajàcych dane o uprzednim za-
trudnieniu,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

3) post´powanie sprawdzajàce, okreÊlone w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych,

4) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝-
by w Agencji.
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2. W stosunku do kandydata ubiegajàcego si´
o przyj´cie do s∏u˝by w ABW albo AW na stanowisko
wymagajàce szczególnych umiej´tnoÊci lub predyspo-
zycji, post´powanie kwalifikacyjne mo˝e byç rozsze-
rzone o czynnoÊci majàce na celu sprawdzenie przy-
datnoÊci kandydata do s∏u˝by na takim stanowisku,
w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicz-
nego.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór kwestiona-
riusza osobowego oraz szczegó∏owe zasady i tryb prze-
prowadzania post´powania kwalifikacyjnego wobec
kandydatów do s∏u˝by w Agencji, uwzgl´dniajàc czyn-
noÊci niezb´dne do podj´cia decyzji dotyczàcej osoby
ubiegajàcej si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Agencji.

Art. 47. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
ABW albo AW sk∏ada Êlubowanie wed∏ug nast´pujàcej
roty:

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom
podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (Agencji
Wywiadu), Êlubuj´: s∏u˝yç wiernie Narodowi, chro-
niç ustanowiony Konstytucjà Rzeczypospolitej Pol-
skiej porzàdek prawny, strzec bezpieczeƒstwa Paƒ-
stwa i jego obywateli, nawet z nara˝eniem ̋ ycia. Wy-
konujàc powierzone mi zadania, Êlubuj´ pilnie prze-
strzegaç prawa, dochowaç wiernoÊci konstytucyj-
nym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrze-
gaç dyscypliny s∏u˝bowej oraz wykonywaç rozkazy
i polecenia prze∏o˝onych. Âlubuj´ strzec tajemnicy
paƒstwowej i s∏u˝bowej, a tak˝e honoru, godnoÊci
i dobrego imienia s∏u˝by oraz przestrzegaç zasad
etyki zawodowej.”

2. Ceremonia∏ sk∏adania Êlubowania w ABW i AW
okreÊlajà Szef ABW oraz Szef AW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania.

Art. 48. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza
ABW albo AW, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, po-
wstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowol-
nego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by.

2. Poczàtek s∏u˝by funkcjonariusza liczy si´ od dnia
okreÊlonego w rozkazie personalnym o przyj´ciu do
s∏u˝by i mianowaniu na stanowisko s∏u˝bowe w ABW
albo AW.

3. Mianowanie mo˝e nastàpiç po odbyciu zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej albo po przeniesieniu do rezer-
wy.

4. Warunku okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´ do
kobiet. Od warunku tego mo˝na odstàpiç równie˝
w stosunku do absolwentów szkó∏ wy˝szych.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór legitymacji
s∏u˝bowej i innych dokumentów funkcjonariuszy, or-
gany w∏aÊciwe do ich wydawania, wymiany i uniewa˝-
niania oraz dokonywania w nich wpisów, przypadki,
w których legitymacja s∏u˝bowa lub inne dokumenty

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˝bo-
wà oraz innymi dokumentami.

6. Szef ABW i Szef AW, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, znaki i inne do-
kumenty identyfikacyjne funkcjonariuszy.

Art. 49. 1. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w ABW albo
AW mianuje si´ funkcjonariuszem w s∏u˝bie przygoto-
wawczej na okres 3 lat.

2. Po up∏ywie okresu s∏u˝by przygotowawczej i uzy-
skaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii s∏u˝bowej
funkcjonariusz zostaje mianowany na sta∏e.

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
kwalifikacjami funkcjonariusza Szef ABW i Szef AW,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, mo˝e skróciç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej albo zwolniç funk-
cjonariusza od odbywania tej s∏u˝by.

4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjo-
nariusza obowiàzków s∏u˝bowych trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce w∏aÊciwy Szef Agencji mo˝e przed∏u˝yç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej.

Art. 50. 1. Szef ABW i Szef AW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, jest w∏aÊciwy do przyjmowania do
s∏u˝by w Agencji, mianowania funkcjonariuszy na sta-
nowiska s∏u˝bowe oraz ich przenoszenia, delegowa-
nia, oddelegowania, zwalniania i odwo∏ywania ze sta-
nowisk s∏u˝bowych, zawieszania i uchylania zawiesze-
nia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, zwalniania ze s∏u˝by
oraz stwierdzania wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego.

2. W sprawach osobowych funkcjonariuszy innych,
ni˝ wymienione w ust. 1, sà w∏aÊciwi prze∏o˝eni, upo-
wa˝nieni przez Szefa Agencji.

3. Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, sà
za∏atwiane przez wydanie rozkazu personalnego. 

Art. 51. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlany wymiarem jego obowiàzków, z uwzgl´d-
nieniem prawa do wypoczynku.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, rozk∏ad czasu
s∏u˝by, z uwzgl´dnieniem czasu na wypoczynek oraz
przypadków przed∏u˝enia czasu s∏u˝by funkcjonariu-
szy ka˝dej z Agencji, uzasadnionych potrzebà zapew-
nienia niezak∏óconego toku s∏u˝by. 

Art. 52. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, warunki
bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by oraz zakres, w jakim
do tych warunków majà zastosowanie przepisy dzia∏u
dziesiàtego Kodeksu pracy, uwzgl´dniajàc szczególny
charakter s∏u˝by, zagro˝enia wyst´pujàce na niektó-
rych stanowiskach s∏u˝bowych lub podczas wykony-
wania niektórych zadaƒ s∏u˝bowych oraz obowiàzki
spoczywajàce na funkcjonariuszach oraz ich prze∏o˝o-
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nych w zakresie zapobiegania ewentualnym zagro˝e-
niom dla ̋ ycia lub zdrowia, a tak˝e uwzgl´dniajàc prze-
pisy prawa majàce zastosowanie do stanowisk s∏u˝bo-
wych nieobj´tych specyfikà s∏u˝by w Agencji.

Art. 53. 1. Funkcjonariusz podlega okresowemu
opiniowaniu s∏u˝bowemu, przeprowadzanemu:

1) w s∏u˝bie przygotowawczej — raz w roku,

2) w s∏u˝bie sta∏ej — raz na 3 lata.

2. Funkcjonariusza zapoznaje si´ z opinià s∏u˝bowà
w ciàgu 14 dni od dnia jej sporzàdzenia; mo˝e on w ter-
minie 14 dni od dnia zapoznania si´ z opinià s∏u˝bowà
wnieÊç odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór formularza
opinii s∏u˝bowej, szczegó∏owe zasady i tryb opiniowa-
nia funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc przes∏anki opinio-
wania i jego cz´stotliwoÊci, kryteria brane pod uwag´
przy opiniowaniu i skal´ ocen, przypadki opiniowania
z pomini´ciem okresów przewidzianych w ustawie,
w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie wydawania opi-
nii, tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinià s∏u˝bo-
wà oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od
opinii.

Art. 54. 1. Funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z zaj-
mowanego stanowiska i przenieÊç do dyspozycji Szefa
Agencji, w której pe∏ni s∏u˝b´.

2. Funkcjonariusz mo˝e pozostawaç w dyspozycji
Szefa Agencji, w której pe∏ni s∏u˝b´, nieprzerwanie nie
d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 2,
funkcjonariusza przenosi si´ na okreÊlone stanowisko
s∏u˝bowe, a w razie niewyra˝enia przez niego pisemnej
zgody na przeniesienie na to stanowisko, funkcjonariu-
sza zwalnia si´ ze s∏u˝by z zachowaniem uprawnieƒ
przewidzianych dla funkcjonariuszy zwalnianych na
podstawie art. 60 ust. 2 pkt 6, chyba ˝e spe∏nia warun-
ki do zwolnienia ze s∏u˝by na korzystniejszych zasa-
dach. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, warunki i tryb
przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa
Agencji, z uwzgl´dnieniem sposobu pe∏nienia s∏u˝by
w okresie pozostawania w tej dyspozycji. 

Art. 55. 1. Funkcjonariusz z urz´du lub na w∏asnà
proÊb´ mo˝e byç przeniesiony do pe∏nienia s∏u˝by al-
bo delegowany na okres do 6 miesi´cy do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

2. Szef ABW i Szef AW, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w uzasadnionych przypadkach mo˝e prze-
d∏u˝yç okres delegowania, o którym mowa w ust. 1, do
12 miesi´cy.

Art. 56. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç, na
czas okreÊlony, pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na

innym stanowisku. W takim przypadku uposa˝enie
funkcjonariusza nie mo˝e byç obni˝one.

2. Funkcjonariusza, gdy jest to uzasadnione realiza-
cjà zadaƒ Agencji, w której pe∏ni s∏u˝b´, za jego zgodà,
mo˝na oddelegowaç do wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych poza Agencjà, po przeniesieniu go do dyspozycji
Szefa tej Agencji. Przepisów art. 54 nie stosuje si´.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, warunki i tryb od-
delegowania, uprawnienia i obowiàzki funkcjonariusza
w czasie oddelegowania, wysokoÊç i sposób wyp∏aca-
nia uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przy-
s∏ugujàcych oddelegowanemu funkcjonariuszowi,
uwzgl´dniajàc miejsce oraz charakter i zakres wykony-
wanych przez niego zadaƒ s∏u˝bowych poza Agencjà,
a tak˝e ustali, z uwzgl´dnieniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych, szczególne uprawnienia i obo-
wiàzki funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza grani-
cami kraju. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, na których zatrudnia si´ oddelegowanych funk-
cjonariuszy Agencji, ustalajàc liczb´ stanowisk i ich za-
szeregowanie w stosunku do stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Art. 57. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w razie wymierzenia kary dyscy-
plinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe w przypadku:

1) orzeczenia przez w∏aÊciwà komisj´ lekarskà Agen-
cji trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zaj-
mowanym stanowisku s∏u˝bowym, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci mianowania go na stanowisko równo-
rz´dne,

2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku s∏u˝-
bowym, stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okresie
s∏u˝by przygotowawczej,

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych na
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, stwierdzo-
nego w okresie s∏u˝by sta∏ej w dwóch kolejnych
opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co
najmniej 6 miesi´cy,

4) likwidacji zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
lub z innych przyczyn uzasadnionych potrzebami
organizacyjnymi, gdy nie ma mo˝liwoÊci miano-
wania go na równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego pisemnà proÊb´.

4. Funkcjonariusz, który nie wyrazi∏ zgody na prze-
niesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z przyczyn
okreÊlonych w ust. 2, mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by.

Art. 58. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´, rozkazem
personalnym, w czynnoÊciach s∏u˝bowych, na czas nie
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d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w razie wszcz´cia przeciwko
niemu post´powania karnego w sprawie o przest´p-
stwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego.

2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w razie
wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w sprawie o przest´pstwo nieumyÊlne Êcigane z oskar-
˝enia publicznego, post´powania w sprawie o wykro-
czenie oraz post´powania dyscyplinarnego, jeÊli jest to
celowe z uwagi na dobro post´powania lub dobro s∏u˝-
by.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na
przed∏u˝yç na dalszy czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia wydanego w po-
st´powaniu karnym lub post´powaniu w sprawie
o wykroczenie, a w pozosta∏ych przypadkach na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

4. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych polega
na odsuni´ciu funkcjonariusza od wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych. 

5. W stosunku do decyzji o zawieszeniu funkcjona-
riusza w czynnoÊciach s∏u˝bowych, funkcjonariusz mo-
˝e zwróciç si´ do Szefa Agencji z wnioskiem o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy.

6. Funkcjonariusz zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych jest obowiàzany:

1) niezw∏ocznie zdaç broƒ i legitymacj´ s∏u˝bowà oraz
przedmioty zwiàzane z wykonywanymi przez niego
zadaniami, a w szczególnoÊci akta i dokumenty
prowadzonych przez niego spraw,

2) informowaç kierownika jednostki organizacyjnej
o zamiarze opuszczenia miejsca zamieszkania na
okres d∏u˝szy ni˝ 3 dni.

Art. 59. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na w∏asnà proÊb´ do komisji lekarskiej
w∏aÊciwej Agencji w celu okreÊlenia jego stanu zdro-
wia oraz ustalenia zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by, jak równie˝ zwiàzku poszczególnych schorzeƒ
ze s∏u˝bà.

2. Funkcjonariusz mo˝e byç równie˝ poddany ba-
daniom psychofizjologicznym. O skierowaniu funkcjo-
nariusza na te badania decyduje Szef Agencji.

Art. 60. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadku:

1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez ko-
misj´ lekarskà w∏aÊciwej Agencji,

2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej,

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego,

5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywa-
telstwa innego paƒstwa.

2. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by w przy-
padku:

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach, mi´dzy którymi up∏y-
n´∏o co najmniej 6 miesi´cy,

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4,

3) obj´cia kierowniczego stanowiska paƒstwowego
albo obj´cia funkcji z wyboru w organach samorzà-
du terytorialnego,

4) nabycia prawa do emerytury w pe∏nym wymiarze,
okreÊlonego w przepisach odr´bnych,

5) gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by,

6) likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej
reorganizacji po∏àczonej ze zmniejszeniem obsady
etatowej, je˝eli przeniesienie funkcjonariusza do
innej jednostki organizacyjnej Agencji lub na ni˝-
sze stanowisko s∏u˝bowe nie jest mo˝liwe.

3. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w terminie
do 6 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia przez nie-
go wystàpienia ze s∏u˝by.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 6 zwol-
nienie ze s∏u˝by nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy, a ze
s∏u˝by przygotowawczej — po up∏ywie 3 miesi´cy od
dnia podj´cia decyzji o likwidacji jednostki organizacyj-
nej Agencji lub jej reorganizacji.

Art. 61. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza wyga-
sa w przypadku:

1) Êmierci funkcjonariusza,

2) nieobecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie przez okres
powy˝ej 3 miesi´cy z powodu tymczasowego
aresztowania, chyba ˝e wczeÊniej nastàpi∏o zwol-
nienie funkcjonariusza ze s∏u˝by.

Art. 62. 1. W razie uchylenia prawomocnego wyro-
ku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia o wa-
runkowym umorzeniu post´powania karnego i wyda-
nia orzeczenia o umorzeniu post´powania karnego al-
bo w razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝enia stopnia
s∏u˝bowego lub kary wydalenia ze s∏u˝by, ulegajà
uchyleniu skutki, jakie wynik∏y dla funkcjonariusza
w zwiàzku z wyznaczeniem na ni˝sze stanowisko s∏u˝-
bowe lub obni˝eniem stopnia s∏u˝bowego. O uchyle-
niu innych skutków decyduje Szef w∏aÊciwej Agencji.

2. W razie uchylenia prawomocnego wyroku skazu-
jàcego lub prawomocnego orzeczenia o warunkowym
umorzeniu post´powania karnego lub wydania prawo-
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mocnego wyroku uniewinniajàcego, ulegajà uchyleniu
wszystkie skutki, jakie powsta∏y dla funkcjonariusza
w wyniku post´powania dyscyplinarnego przeprowa-
dzonego w zwiàzku z oskar˝eniem o pope∏nienie prze-
st´pstwa stanowiàcego przedmiot rozstrzygni´cia sà-
du.

3. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
podstaw´ orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowi∏y
przes∏anki inne ni˝ tylko oskar˝enie o pope∏nienie prze-
st´pstwa, o uchyleniu skutków, jakie powsta∏y dla
funkcjonariusza w wyniku post´powania dyscyplinar-
nego, decyduje Szef w∏aÊciwej Agencji. Przepis ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 63. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na
podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 oraz art. 60 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt 4 nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem
12 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by z powodu
choroby, chyba ˝e funkcjonariusz zg∏osi pisemnie wy-
stàpienie ze s∏u˝by.

2. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 60 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie mo˝e nastàpiç
przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by
z powodu choroby, chyba ˝e funkcjonariusz zg∏osi pi-
semnie wystàpienie ze s∏u˝by. 

Art. 64. 1. Funkcjonariusza-kobiety nie mo˝na
w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego
zwolniç ze s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2
pkt 2, 3, 5 i 6.

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze
s∏u˝by na podstawie art. 54 ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 5
i 6, przys∏uguje jej uposa˝enie do koƒca urlopu macie-
rzyƒskiego.

3. Funkcjonariuszowi-kobiecie zwolnionej na pod-
stawie art. 54 ust. 3 lub art. 60 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie
urlopu wychowawczego, przys∏ugujà do koƒca okresu,
na który ten urlop zosta∏ udzielony:

1) Êwiadczenie pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wycho-
wawczego,

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwal-
nianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

Art. 65. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by. 

2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia jego otrzyma-
nia.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór formularza
Êwiadectwa s∏u˝by, uwzgl´dniajàc dane, które nale˝y
podaç w Êwiadectwie s∏u˝by, oraz tryb wydawania
i sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by, a tak˝e w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych w tych sprawach.

Rozdzia∏ 6

Korpusy i stopnie s∏u˝bowe funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 

oraz Agencji Wywiadu

Art. 66. W ABW i AW obowiàzujà nast´pujàce kor-
pusy i stopnie s∏u˝bowe:

1) korpus szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy,

2) korpus podoficerów:

a) kapral,

b) starszy kapral,

c) plutonowy,

d) starszy plutonowy,

e) sier˝ant,

f) starszy sier˝ant,

g) sier˝ant sztabowy,

h) starszy sier˝ant sztabowy,

3) korpus chorà˝ych:

a) m∏odszy chorà˝y,

b) chorà˝y,

c) starszy chorà˝y,

d) m∏odszy chorà˝y sztabowy,

e) chorà˝y sztabowy,

f) starszy chorà˝y sztabowy,

4) korpus oficerów:

a) podporucznik,

b) porucznik,

c) kapitan,

d) major,

e) podpu∏kownik,

f) pu∏kownik,

g) genera∏ brygady.

Art. 67. 1. Na stopieƒ szeregowego mianuje si´
funkcjonariusza z dniem mianowania na stanowisko
s∏u˝bowe.

2. Na stopnie w korpusie szeregowych i podofice-
rów mianujà prze∏o˝eni posiadajàcy uprawnienia
w sprawach osobowych funkcjonariuszy.

3. Na stopnie w korpusie chorà˝ych mianuje Szef
w∏aÊciwej Agencji lub upowa˝niony przez niego prze-
∏o˝ony.
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4. Na pierwszy stopieƒ w korpusie oficerów oraz na
stopieƒ genera∏a brygady mianuje Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów. Na pozosta∏e stopnie w korpusie oficerów mia-
nuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 68. Mianowanie na stopieƒ w korpusie podofi-
cerów lub chorà˝ych jest uzale˝nione od pozytywnej
opinii s∏u˝bowej i zajmowanego stanowiska s∏u˝bowe-
go, a ponadto zdania odpowiedniego egzaminu.

Art. 69. Warunkiem mianowania na pierwszy sto-
pieƒ w korpusie oficerów jest pozytywna opinia s∏u˝-
bowa, zajmowanie stanowiska, z którym zwiàzany jest
stopieƒ oficera, posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia
oraz zdanie egzaminu na oficera.

Art. 70. 1. Funkcjonariusze odbywajàcy szkolenie
zawodowe mogà pe∏niç s∏u˝b´ w systemie skoszaro-
wanym.

2. Szef w∏aÊciwej Agencji okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, sposób organizacji s∏u˝by i jej pe∏nienia w sys-
temie skoszarowanym, z uwzgl´dnieniem czasu pe∏-
nienia tej s∏u˝by oraz porzàdku dnia.

Art. 71. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, szczegó∏o-
we zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariu-
szy, uwzgl´dniajàc zakres tematyczny szkolenia i zró˝-
nicowany sposób sk∏adania egzaminów na pierwszy
stopieƒ w korpusie chorà˝ych lub oficerów przed komi-
sjami egzaminacyjnymi.

2. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w drodze zarzàdzeƒ, powo∏ujà komisje egza-
minacyjne, o których mowa w ust. 1, okreÊlajàc ich
sk∏ad osobowy, a tak˝e ustalajà terminy egzaminów
i okreÊlajà wzór zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu oraz
wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji.

Art. 72. 1. Mianowanie na kolejny, wy˝szy stopieƒ
nast´puje stosownie do zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych
oraz posiadania pozytywnej opinii s∏u˝bowej. 

2. Nadanie kolejnego, wy˝szego stopnia nie mo˝e
nastàpiç wczeÊniej ni˝ po przes∏u˝eniu w stopniu:

— kaprala — 1 roku,

— starszego kaprala — 1 roku,

— plutonowego — 1 roku,

— starszego plutonowego — 1 roku,

— sier˝anta — 2 lat,

— starszego sier˝anta — 2 lat,

— sier˝anta sztabowego — 2 lat, 

— m∏odszego chorà˝ego — 3 lat,

— chorà˝ego — 4 lat,

— starszego chorà˝ego — 3 lat,

— m∏odszego chorà˝ego sztabowego — 3 lat,

— chorà˝ego sztabowego — 4 lat,

— podporucznika — 3 lat,

— porucznika — 3 lat,

— kapitana — 4 lat,

— majora — 4 lat,

— podpu∏kownika — 4 lat.

Art. 73. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szcze-
gólne uwzgl´dnienie funkcjonariusza posiadajàcego
pozytywnà opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwalifika-
cje zawodowe lub umiej´tnoÊç do pe∏nienia s∏u˝by na
odpowiednim stanowisku s∏u˝bowym mo˝na miano-
waç na kolejny wy˝szy stopieƒ mimo niespe∏nienia in-
nych warunków wymaganych do mianowania na ten
stopieƒ albo przed up∏ywem ustalonych okresów.
Okresy te nie mogà byç jednak skrócone wi´cej ni˝
o po∏ow´.

2. Funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by mo˝na
mianowaç na kolejny wy˝szy stopieƒ za szczególne
osiàgni´cia w s∏u˝bie.

Art. 74. 1. Stopnie podoficerów, chorà˝ych, ofice-
rów i genera∏ów sà do˝ywotnie.

2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝y-
waç posiadanych stopni, o których mowa w art. 66,
z dodaniem okreÊlenia:

1) „rezerwy”, je˝eli funkcjonariusz podlega obowiàz-
kowi s∏u˝by wojskowej i zosta∏ uznany za zdolnego
do tej s∏u˝by,

2) „w stanie spoczynku”, je˝eli funkcjonariusz nie
podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej.

3. Utrata stopnia, o którym mowa w art. 66, nast´-
puje w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego, 

2) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozba-
wienia praw publicznych, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione
w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szczególne
pot´pienie.

Art. 75. O utracie, pozbawieniu lub obni˝eniu stop-
nia decyduje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do mianowania na
ten stopieƒ. O utracie lub pozbawieniu stopnia podpo-
rucznika oraz stopnia genera∏a brygady decyduje Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej; o utracie lub pozba-
wieniu pozosta∏ych stopni w korpusie oficerów decy-
duje Prezes Rady Ministrów.

Art. 76. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ
w razie uchylenia:

1) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozba-
wienia praw publicznych,
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2) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia wol-
noÊci za przest´pstwo pope∏nione w wyniku moty-
wacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie,

3) decyzji, na podstawie której nastàpi∏a utrata lub po-
zbawienie stopnia, 

4) kary dyscyplinarnej obni˝enia stopnia.

2. O przywróceniu stopnia decyduje prze∏o˝ony
w∏aÊciwy do mianowania na stopieƒ; o przywróceniu
stopnia podporucznika oraz stopnia genera∏a brygady
decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; o przy-
wróceniu pozosta∏ych stopni w korpusie oficerów de-
cyduje Prezes Rady Ministrów.

Art. 77. 1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by w ABW
albo AW i posiadajàcà stopieƒ wojskowy, policyjny,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej mo˝na miano-
waç na odpowiedni stopieƒ we w∏aÊciwej Agencji. 

2. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w ABW albo AW i po-
siadajàcà stopieƒ Urz´du Ochrony Paƒstwa, Szef
Agencji mianuje na równorz´dny stopieƒ tej Agencji.

3. Przy przyjmowaniu do s∏u˝by osoby posiadajàcej
stopieƒ wojskowy podporucznika, stopieƒ podkomisa-
rza Policji, stopieƒ podporucznika Stra˝y Granicznej,
stopieƒ podporucznika Biura Ochrony Rzàdu, stopieƒ
m∏odszego kapitana Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
podporucznika S∏u˝by Wi´ziennej, mianuje si´ na sto-
pieƒ podporucznika w∏aÊciwej Agencji.

Art. 78. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzór wnio-
sku o mianowanie na stopieƒ s∏u˝bowy oraz wzór aktu
mianowania na stopieƒ, a tak˝e szczegó∏owe zasady
i tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, ustala-
jàc sposób post´powania z wnioskiem o mianowanie
i terminy mianowania na stopieƒ.

Rozdzia∏ 7

Obowiàzki i prawa funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 

oraz Agencji Wywiadu

Art. 79. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany docho-
waç obowiàzków wynikajàcych z roty z∏o˝onego Êlubo-
wania.

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wyko-
nania rozkazu lub polecenia prze∏o˝onego, jeÊli wyko-
nanie rozkazu lub polecenia ∏àczy∏oby si´ z pope∏nie-
niem przest´pstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia,
o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz melduje Sze-
fowi w∏aÊciwej Agencji, z pomini´ciem drogi s∏u˝bo-
wej.

Art. 80. 1. Funkcjonariuszowi, z zastrze˝eniem
ust. 2, nie wolno podejmowaç zaj´cia zarobkowego
poza s∏u˝bà. W stosunku do funkcjonariuszy majà za-

stosowanie ograniczenia w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej wynikajàce z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne. 

2. Prze∏o˝ony posiadajàcy uprawnienia w spra-
wach osobowych mo˝e zezwoliç funkcjonariuszowi na
wykonywanie zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà, jeÊli
nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadaƒ
s∏u˝bowych oraz nie narusza honoru, godnoÊci lub do-
brego imienia s∏u˝by.

Art. 81. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznej ani uczestniczyç w dzia∏alnoÊci tej
partii lub na jej rzecz.

2. Funkcjonariusze nie mogà zrzeszaç si´ w zwiàz-
kach zawodowych.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
prze∏o˝onego o przynale˝noÊci do stowarzyszeƒ krajo-
wych.

4. Przynale˝noÊç funkcjonariusza do organizacji lub
stowarzyszeƒ zagranicznych albo mi´dzynarodowych
wymaga zezwolenia Szefa w∏aÊciwej Agencji lub upo-
wa˝nionego przez niego prze∏o˝onego.

Art. 82. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany uzyskaç
zezwolenie Szefa w∏aÊciwej Agencji na wyjazd za gra-
nic´. 

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
Szefa Agencji, w której pe∏ni s∏u˝b´, o wyjeêdzie za gra-
nic´ dzieci pozostajàcych na jego utrzymaniu albo
wspó∏ma∏˝onka. 

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, przypadki,
w których uzyskanie zezwolenia lub wykonanie obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane,
a tak˝e obowiàzki funkcjonariusza wyje˝d˝ajàcego za
granic´ i powracajàcego z zagranicy.

Art. 83. Funkcjonariusz w zwiàzku z wykonywa-
niem zadaƒ s∏u˝bowych korzysta z ochrony przewi-
dzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Art. 84. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot
kosztów poniesionych na ochron´ prawnà, je˝eli po-
st´powanie karne wszcz´te przeciwko niemu o prze-
st´pstwo pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci s∏u˝bowych zostanie zakoƒczone prawo-
mocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku usta-
wowych znamion czynu zabronionego lub niepope∏-
nienia przest´pstwa albo wyrokiem uniewinniajàcym.

2. Koszty w wysokoÊci odpowiadajàcej okreÊlone-
mu w odr´bnych przepisach wynagrodzeniu jednego
obroƒcy zwraca si´ ze Êrodków w∏aÊciwej Agencji. 

Art. 85. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝bà
dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
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w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na za-
sadach okreÊlonych dla policjantów, z tym ˝e wynika-
jàce z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o od-
szkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków
i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji
(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, z 1989 r. Nr 35, poz. 192
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) kompetencje komisji le-
karskich s∏u˝by zdrowia Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji, organów resortu spraw
wewn´trznych do powo∏ywania komisji powypadko-
wych, ustalania prawa do odszkodowania oraz wyp∏a-
cania odszkodowania — przys∏ugujà w stosunku do
funkcjonariuszy odpowiednio: komisjom lekarskim
podleg∏ym Szefowi Agencji, w której funkcjonariusz
pe∏ni s∏u˝b´, Szefowi tej Agencji lub upowa˝nionym
przez niego kierownikom jednostek organizacyjnych
Agencji oraz komisjom powypadkowym w∏aÊciwej
Agencji. 

Art. 86. 1. Funkcjonariusz otrzymuje nieodp∏atnie
umundurowanie albo równowa˝nik pieni´˝ny w za-
mian za to umundurowanie, albo kwot´ na zakup ubra-
nia typu cywilnego.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wysokoÊç i wa-
runki przyznawania funkcjonariuszom równowa˝nika
pieni´˝nego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubra-
nia typu cywilnego w zamian za umundurowanie. Roz-
porzàdzenie powinno ustalaç ekwiwalentnà wysokoÊç
kwoty pieni´˝nej nale˝nej funkcjonariuszowi w przy-
padku nieotrzymania umundurowania, uwzgl´dniajàc
zw∏aszcza ró˝nice wynikajàce z przynale˝noÊci do po-
szczególnych korpusów, oraz uwzgl´dniaç jego wyso-
koÊç proporcjonalnie do okresu pe∏nienia s∏u˝by w da-
nym roku kalendarzowym, a tak˝e okreÊlaç termin wy-
p∏aty tego równowa˝nika.

Art. 87. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wzory, bar-
wy i normy umundurowania funkcjonariuszy oraz spo-
sób noszenia umundurowania. Rozporzàdzenie powin-
no okreÊlaç wyglàd munduru funkcjonariusza ABW
i AW, jego barw´ oraz rodzaje umundurowania, a tak-
˝e okolicznoÊci wyst´powania przez funkcjonariuszy
w poszczególnych rodzajach mundurów i sposób no-
szenia mundurów.

2. Odznaki orderów i oznaczeƒ nosi si´ na mundu-
rze w sposób i w okolicznoÊciach okreÊlonych odr´b-
nymi przepisami. 

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, mogà ustanawiaç, w drodze zarzàdzeƒ, od-
znaki i oznaki noszone na mundurze.

Art. 88. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nieodp∏atnie
uzbrojenie i wyposa˝enie niezb´dne do wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, normy wyposa-
˝enia i uzbrojenia, szczegó∏owe zasady dost´pu do

uzbrojenia, jego przyznawania i u˝ytkowania, a tak˝e
mo˝e okreÊliç przypadki otrzymywania i wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za niektóre
przedmioty tego wyposa˝enia, uwzgl´dniajàc okresy
u˝ywalnoÊci tych przedmiotów, terminy ich wydawa-
nia lub wyp∏acania równowa˝nika pieni´˝nego.

Art. 89. 1. Funkcjonariusze w czasie wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych mogà otrzymywaç nieodp∏atnie wy-
˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy-
˝ywienie.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, normy wy˝ywie-
nia i przypadki, w których funkcjonariusz otrzymuje
wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za
wy˝ywienie, okreÊlajàc tak˝e wysokoÊç równowa˝nika
pieni´˝nego.

Art. 90. 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodzi-
ny przys∏uguje raz w roku prawo przejazdu, na koszt
w∏aÊciwej Agencji, Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego, do jednej wybranej przez siebie miejsco-
woÊci w kraju i z powrotem.

2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego prze-
jazdu osoba uprawniona otrzymuje zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny.

3. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany rów-
nowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi w roku kalendarzo-
wym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏at-
nych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, sposób ustalania
wysokoÊci równowa˝nika, o którym mowa w ust. 2,
szczegó∏owe zasady korzystania przez funkcjonariuszy
z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1—3, oraz doku-
menty, na podstawie których nast´puje realizacja tych
uprawnieƒ.

5. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznane tak˝e inne Êwiadczenia socjalne.

6. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, rodzaj, za-
kres i sposób ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ socjal-
nych, o których mowa w ust. 5, a tak˝e warunki korzy-
stania przez funkcjonariuszy z tych Êwiadczeƒ.

Art. 91. 1. Za cz∏onków rodziny funkcjonariusza
uprawnionych do Êwiadczeƒ przewidzianych w art. 90
uwa˝a si´ ma∏˝onka i dzieci.

2. Za dzieci uwa˝a si´ dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝on-
ka, dzieci przysposobione i dzieci przyj´te na wycho-
wanie, które:

1) nie przekroczy∏y 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szcza-
nia do szko∏y — 24 lat albo 25 lat, je˝eli odbywajà
studia w szkole wy˝szej, a ukoƒczenie 24 lat przy-
pada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
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2) sta∏y si´ ca∏kowicie niezdolne do pracy lub niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji przed osiàgni´-
ciem wieku okreÊlonego w pkt 1.

Art. 92. 1. Okres s∏u˝by funkcjonariusza traktuje si´
jako prac´ w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze s∏u˝-
by w ABW albo AW podjà∏ prac´, okres tej s∏u˝by wli-
cza si´ do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich
uprawnieƒ wynikajàcych z prawa pracy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do funkcjonariusza
zwolnionego ze s∏u˝by w przypadku skazania go pra-
womocnym wyrokiem sàdu lub ukarania karà dyscy-
plinarnà wydalenia ze s∏u˝by. 

Art. 93. Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏ugujà
szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic
wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy niniej-
szej ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 94. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, przebieg
s∏u˝by funkcjonariuszy. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç zw∏aszcza:

1) szczegó∏owe zasady i tryb za∏atwiania spraw, w tym
spraw osobowych funkcjonariuszy, nawiàzania,
rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowe-
go, mianowania, przenoszenia, odwo∏ywania
i zwalniania ze stanowisk s∏u˝bowych, 

2) sposób usprawiedliwiania nieobecnoÊci w s∏u˝bie, 

3) rodzaje informacji, których ze wzgl´du na przebieg
s∏u˝by funkcjonariusza jest on obowiàzany udzie-
liç.

Art. 95. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo do
corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 26 dni roboczych.

2. Funkcjonariusz nabywa prawo do pierwszego
urlopu wypoczynkowego z up∏ywem 6 miesi´cy s∏u˝-
by, w wymiarze po∏owy urlopu przys∏ugujàcego mu po
roku s∏u˝by.

3. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pe∏nym
wymiarze funkcjonariusz nabywa z up∏ywem roku s∏u˝-
by. Do urlopu tego wlicza si´ urlop, o którym mowa
w ust. 2.

4. Prawo do kolejnych urlopów funkcjonariusz na-
bywa w ka˝dym nast´pnym roku kalendarzowym.

5. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo do
urlopu, wlicza si´ okresy poprzedniego zatrudnienia
i s∏u˝by, bez wzgl´du na przerwy w zatrudnieniu i s∏u˝-
bie oraz sposób rozwiàzania stosunku pracy lub sto-
sunku s∏u˝bowego.

6. Przez dni robocze rozumie si´ dni od poniedzia∏-
ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. 

Art. 96. 1. Z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych funk-
cjonariusza mo˝na odwo∏aç z urlopu wypoczynkowe-
go, a tak˝e wstrzymaç mu udzielenie urlopu w ca∏oÊci
lub w cz´Êci. Termin urlopu wypoczynkowego mo˝e
byç tak˝e przesuni´ty na wniosek funkcjonariusza
umotywowany wa˝nymi wzgl´dami.

2. Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu wypo-
czynkowego przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu po-
niesionych w zwiàzku z odwo∏aniem, wed∏ug norm
ustalonych w przepisach o nale˝noÊciach s∏u˝bowych
w przypadku przeniesienia lub delegowania, jak rów-
nie˝ innych kosztów, które okreÊli Prezes Rady Mini-
strów w drodze rozporzàdzenia. Zwrot kosztów powi-
nien obejmowaç udokumentowane op∏aty dokonane
przez funkcjonariusza, a niewykorzystane w zwiàzku
z odwo∏aniem z urlopu, jak równie˝ op∏aty poniesione
przez cz∏onków rodziny, o których mowa w art. 91, je-
˝eli odwo∏anie funkcjonariusza z urlopu spowodowa∏o
równie˝ powrót tych osób.

3. Odwo∏anie funkcjonariusza z urlopu wypoczyn-
kowego ze wzgl´dów s∏u˝bowych wymaga zgody
prze∏o˝onego.

4. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzysta∏ urlopu
wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym,
urlopu tego nale˝y udzieliç w ciàgu pierwszych 3 mie-
si´cy nast´pnego roku.

Art. 97. 1. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych
dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by, mo˝e byç przyznany p∏atny
urlop dodatkowy w wymiarze do 11 dni roboczych
rocznie.

2. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ okreÊlony
wiek lub sta˝ s∏u˝by, przys∏uguje p∏atny urlop dodatko-
wy w ka˝dym roku kalendarzowym w wymiarze:

1) 5 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 40 lat lub posiada
10 lat s∏u˝by,

2) 8 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 45 lat lub posiada
20 lat s∏u˝by,

3) 11 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 55 lat lub posiada
25 lat s∏u˝by. 

3. ¸àczny wymiar urlopów dodatkowych, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie mo˝e przekroczyç 11 dni robo-
czych rocznie.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, rodzaje stano-
wisk, na których wyst´pujà warunki szczególnie ucià˝-
liwe lub szkodliwe dla zdrowia, a tak˝e rodzaje innych
stanowisk, na których przys∏uguje prawo do urlopu do-
datkowego, o którym mowa w ust. 1, albo gdy jest to
uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by.
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Art. 98. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç, na
wniosek komisji lekarskiej, p∏atnego urlopu zdrowot-
nego jednorazowo na okres do 2 miesi´cy, ∏àcznie
w ciàgu kolejnych 12 miesi´cy — na okres do 6 miesi´-
cy. 

2. Funkcjonariuszowi, który uzyska∏ zezwolenie na
pobieranie nauki lub odbywanie studiów i nauk´ t´ po-
biera lub odbywa studia, jak równie˝ uzyska∏ zezwole-
nie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub
habilitacyjnego, a tak˝e na odbycie aplikacji radcow-
skiej lub legislacyjnej, udziela si´ p∏atnego urlopu szko-
leniowego w wymiarze:

1) na przygotowanie si´ do egzaminu wst´pnego i je-
go z∏o˝enie — 7 dni,

2) w szko∏ach wy˝szych, w ka˝dym roku studiów —
21 dni,

3) dla funkcjonariuszy pobierajàcych nauk´ w szko-
∏ach pomaturalnych i na studiach podyplomowych
— 14 dni w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egza-
minu koƒcowego,

4) w celu przygotowania si´ do z∏o˝enia egzaminów
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla
przygotowania si´ do kolokwium oraz wyk∏adu ha-
bilitacyjnego — 28 dni,

5) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu rad-
cowskiego — 30 dni,

6) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu po
zakoƒczeniu aplikacji legislacyjnej — 14 dni. 

3. Funkcjonariuszowi udziela si´ urlopu okoliczno-
Êciowego w celu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
w przypadku urodzenia si´ dziecka, Êlubu dziecka w∏a-
snego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego
przyj´tego na wychowanie i utrzymanie, w tym tak˝e
w ramach rodziny zast´pczej, a tak˝e z powodu pogrze-
bu ma∏˝onka, dziecka, rodziców, rodzeƒstwa, teÊciów,
dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostajàcej
na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpo-
Êrednià opiekà. Urlopu okolicznoÊciowego mo˝na tak-
˝e udzieliç funkcjonariuszowi w celu za∏atwienia wa˝-
nych spraw osobistych albo w innych przypadkach za-
s∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie, w wymiarze
do 5 dni. 

4. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, na pisemny
wniosek uzasadniony wa˝nymi wzgl´dami osobistymi,
mo˝na udzieliç urlopu bezp∏atnego w wymiarze do
6 miesi´cy. 

Art. 99. 1. Funkcjonariusz oddelegowany do pe∏nie-
nia s∏u˝by poza ABW albo AW ma prawo tylko do jed-
nego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze korzyst-
niejszym.

2. Niewykorzystanej w okresie oddelegowania cz´-
Êci urlopu wypoczynkowego, wynikajàcej z ró˝nicy
w wymiarach urlopów, udziela si´ funkcjonariuszowi
po powrocie z oddelegowania.

Art. 100. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, warunki
i tryb udzielania funkcjonariuszom urlopów, o których
mowa w art. 97 ust. 1 i art. 98, uwzgl´dniajàc:

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

2) sposób post´powania w przypadku odwo∏ania
z urlopu,

3) warunki udzielania p∏atnych urlopów szkolenio-
wych,

4) warunki udzielenia funkcjonariuszowi urlopu bez-
p∏atnego, 

5) sposób obliczania ekwiwalentu pieni´˝nego za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy.

Art. 101. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicja-
tyw´ i osiàga znaczàce wyniki w s∏u˝bie, mogà byç
udzielane wyró˝nienia:

1) pochwa∏a w rozkazie,

2) krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymia-
rze do 7 dni roboczych,

3) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa,

4) przedterminowe mianowanie na wy˝szy stopieƒ,

5) mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe,

6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia. 

Rozdzia∏ 8

Mieszkania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu

Art. 102. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
s∏uguje, z uwzgl´dnieniem cz∏onków rodziny, prawo
do lokalu mieszkalnego w miejscowoÊci, w której pe∏-
ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej. 

2. Przez miejscowoÊç pobliskà rozumie si´ miejsco-
woÊç, do której czas dojazdu kolejà lub autobusami,
przewidziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie z przesiadka-
mi nie przekracza w obie strony 2 godzin, liczàc od sta-
cji (przystanku) najbli˝szej miejsca pe∏nienia s∏u˝by do
stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca zamieszkania,
bez uwzgl´dnienia czasu dojazdu do i od stacji (przy-
stanku) w obr´bie miejscowoÊci, z której funkcjona-
riusz doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w której wykonuje
obowiàzki s∏u˝bowe.

3. Funkcjonariusz w s∏u˝bie przygotowawczej mo-
˝e otrzymaç tymczasowà kwater´.

Art. 103. Cz∏onkami rodziny funkcjonariusza, któ-
rych uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu mieszkalne-
go, sà pozostajàcy z funkcjonariuszem we wspólnym
gospodarstwie domowym:

1) ma∏˝onek,

2) dzieci w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione lub
przyj´te na wychowanie w ramach rodziny zast´p-
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czej, pozostajàce na jego utrzymaniu do czasu
ukoƒczenia 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 takiego wieku orzeczono o ich ca∏ko-
witej niezdolnoÊci do pracy,

3) rodzice funkcjonariusza i jego ma∏˝onka b´dàcy na
jego wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´du
na wiek albo ca∏kowità lub cz´Êciowà niezdolnoÊç
do pracy albo inne okolicznoÊci sà niezdolni do wy-
konywania zatrudnienia; za rodziców uwa˝a si´
równie˝ ojczyma i macoch´ oraz osoby przysposa-
biajàce.

Art. 104. 1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariu-
szy przeznacza si´ lokale uzyskane w wyniku dzia∏alno-
Êci inwestycyjnej w∏aÊciwej Agencji oraz pozostajàce
i przekazane do dyspozycji Szefa tej Agencji.

2. Przepisy ustawy nie naruszajà, wynikajàcych
z prawa w∏asnoÊci, uprawnieƒ do rozporzàdzania loka-
lem mieszkalnym w∏aÊciciela innego ni˝ Skarb Paƒ-
stwa.

Art. 105. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków ro-
dziny oraz jego uprawnieƒ wynikajàcych z rozporzà-
dzenia wydanego na podstawie art. 111.

Art. 106. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
s∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego, je˝eli on sam lub cz∏onkowie jego rodziny nie
posiadajà lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wysokoÊç oraz
szczegó∏owe zasady przyznawania i zwracania równo-
wa˝ników pieni´˝nych za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, uwzgl´d-
niajàc sposób obliczania wysokoÊci tych równowa˝ni-
ków oraz przypadki, w których Êwiadczenia te sà przy-
znawane, i przypadki, w których podlegajà zwrotowi.

Art. 107. 1. Funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal
mieszkalny w miejscowoÊci pobliskiej miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów dojazdu do miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by i z powrotem. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje w roku kalendarzowym, w którym w∏aÊci-
wa Agencja wykupi∏a uprawnienia do bezp∏atnych
przejazdów Êrodkami komunikacji zbiorowej.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, szczegó∏owe za-
sady i tryb zwrotu funkcjonariuszowi kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc sposób obliczania
wysokoÊci tych kosztów oraz przypadki, w których
koszty te sà zwracane.

Art. 108. 1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzyma∏
lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administra-

cyjnej o przydziale, przys∏uguje pomoc finansowa na
uzyskanie lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni mieszka-
niowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç.

2. Pomoc finansowà, o której mowa w ust. 1, przy-
znaje si´ jednorazowo na wniosek funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 2, pod-
lega zwrotowi w przypadku:

1) wyp∏aty tej pomocy jako nienale˝nego Êwiadcze-
nia,

2) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by przed up∏y-
wem 10 lat s∏u˝by.

4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´ wobec funk-
cjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by na podstawie
art. 54 ust. 3 lub art. 60 ust. 1 pkt 1.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wysokoÊç pomo-
cy, o której mowa w ust. 1, tryb post´powania w spra-
wach zwiàzanych z jej przyznawaniem oraz zwrotem,
a tak˝e wzór wniosku o jej przyznanie, uwzgl´dniajàc
corocznà waloryzacj´ o prognozowany w ustawie bu-
d˝etowej na dany rok wskaênik wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych, liczb´ cz∏onków rodziny funk-
cjonariusza i jego uprawnienia wynikajàce z rozporzà-
dzenia wydanego na podstawie art. 111, rodzaje doku-
mentów wymaganych przy ubieganiu si´ o przyznanie
tej pomocy oraz sposób post´powania przy jej przy-
znawaniu lub zwrocie.

Art. 109. Lokalu mieszkalnego na podstawie decy-
zji administracyjnej nie przydziela si´ funkcjonariuszo-
wi:

1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której
mowa w art. 108 ust. 1,

2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej lokal miesz-
kalny odpowiadajàcy co najmniej przys∏ugujàcej
mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednoro-
dzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy,

3) którego ma∏˝onek posiada lokal mieszkalny lub
dom okreÊlony w pkt 2,

4) w razie zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç albo domu, o którym mo-
wa w pkt 2, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych
na podstawie art. 110 ust. 3.

Art. 110. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu
z urz´du do s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w po-
przednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by posiada∏ lokal
mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-
-pensjonatowy, mo˝e byç przydzielony, na podstawie
decyzji administracyjnej, lokal mieszkalny w nowym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:
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1) zwolni, wchodzàcy w sk∏ad mieszkaniowego zaso-
bu gminnego lub innych jednostek samorzàdu te-
rytorialnego lub stanowiàcy w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa albo paƒstwowych osób prawnych, zajmowa-
ny lokal mieszkalny lub dom,

2) zwróci pomoc finansowà przyznanà na:

a) wk∏ad mieszkaniowy lub wk∏ad budowlany
w wysokoÊci zwaloryzowanej przez spó∏dzielni´,

b) sp∏at´ innych nale˝noÊci — w wysokoÊci przy-
znanej.

2. Funkcjonariuszowi, który skorzysta∏ z pomocy fi-
nansowej, o której mowa w art. 108 ust. 1, mo˝e byç
przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej, je˝eli zwolni zajmowany lokal lub dom,
o którym mowa w ust. 1, oraz zwróci pomoc finanso-
wà na zasadach okreÊlonych w tym przepisie.

3. Tryb przydzielania lokalu mieszkalnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, szczegó∏owe zasady zwracania
udzielonej pomocy finansowej oraz zasady zwalniania
zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów, okreÊlo-
nych w ust. 1, ustala w drodze zarzàdzenia Szef w∏aÊci-
wej Agencji.

4. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim
miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowanego lo-
kalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, albo lokalu mieszkalnego lub domu stanowiàce-
go w∏asnoÊç funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka, mo˝-
na, bez uwzgl´dnienia zamieszka∏ych z nim cz∏onków
rodziny, przydzieliç tymczasowà kwater´ wed∏ug przy-
s∏ugujàcych mu norm lub zapewniç zakwaterowanie
w bursie, hotelu lub innym pomieszczeniu mieszkal-
nym.

5. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje tymcza-
sowà kwater´ lub zapewnia mu si´ zakwaterowanie
w bursie, hotelu lub innym pomieszczeniu mieszkal-
nym. Koszt zakwaterowania pokrywa si´ ze Êrodków
Agencji, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

Art. 111. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, szczegó∏o-
we zasady przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludnienia
lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater prze-
znaczonych dla funkcjonariuszy ABW i AW. Rozporzà-
dzenie powinno ustalaç sposób przydzia∏u lokali
mieszkalnych i kwater tymczasowych, oraz okreÊlaç ich
wielkoÊç, z uwzgl´dnieniem uprawnieƒ funkcjonariu-
sza i liczby cz∏onków jego rodziny, a tak˝e wymieniaç
przes∏anki wydania decyzji o opró˝nieniu lokalu lub
tymczasowej kwatery. 

Art. 112. Przydzia∏ i opró˝nienie lokali mieszkalnych
i tymczasowych kwater oraz za∏atwienie spraw, o któ-
rych mowa w art. 105, art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1,
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze s∏u˝-
by, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na

warunkach okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, zachowu-
je prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego we-
d∏ug norm powszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e byç
przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.

Rozdzia∏ 9

Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz

Agencji Wywiadu

Art. 114. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe.

2. Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje jedno
uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone
w ustawie.

3. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalo-
nà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝eto-
wa.

4. WielokrotnoÊç, o której mowa w ust. 3, okreÊla
Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla
ka˝dej Agencji.

Art. 115. Uposa˝enie funkcjonariusza sk∏ada si´
z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do uposa˝enia.

Art. 116. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, grupy
zaszeregowania i stawki uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariuszy w tych grupach oraz wzrost uposa˝e-
nia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat. 

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, zasady i tryb za-
liczania okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów do wy-
s∏ugi lat, uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa-
˝enia zasadniczego, uwzgl´dniajàc okresy innej s∏u˝by
traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà w ABW lub
AW, okresy zatrudnienia i inne okresy, które na podsta-
wie odr´bnych przepisów podlegajà wliczeniu do okre-
su pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, stanowiàce ta-
jemnic´ paƒstwowà stanowiska s∏u˝bowe i stopnie
etatowe, zaszeregowanie tych stanowisk do grup upo-
sa˝enia i przypisanych im stopni etatowych.

Art. 117. Funkcjonariusz przeniesiony na podsta-
wie art. 54 ust. 1 do dyspozycji Szefa w∏aÊciwej Agen-
cji otrzymuje uposa˝enie zasadnicze, dodatki do upo-
sa˝enia o charakterze sta∏ym i inne Êwiadczenia pie-
ni´˝ne nale˝ne na stanowisku zajmowanym bezpo-
Êrednio przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie zmian
majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia i innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub na ich wysokoÊç. 
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Art. 118. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na stano-
wisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy upo-
sa˝enia zasadniczego zachowuje prawo do kwoty upo-
sa˝enia pobieranego na poprzednio zajmowanym sta-
nowisku do czasu uzyskania wy˝szej kwoty uposa˝enia
wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego.

2. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
mogà zezwoliç na zachowanie przez funkcjonariusza
przeniesionego na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowa-
ne do ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego prawa do
zaszeregowania nale˝nego na poprzednio zajmowa-
nym stanowisku, z jednoczesnym zachowaniem stop-
nia zwiàzanego z tym stanowiskiem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariusza
przeniesionego na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na
podstawie art. 57 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 oraz funkcjo-
nariusza przeniesionego na w∏asnà proÊb´.

Art. 119. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce
dodatki do uposa˝enia:

1) dodatek za stopieƒ,

2) dodatek s∏u˝bowy,

3) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊcia-
mi, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by.

2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
sà dodatki ustalone w stawkach miesi´cznych.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wysokoÊç dodat-
ków, o których mowa w ust. 1, zasady ich przyznawa-
nia i obni˝ania, sposób ich wyp∏aty oraz rodzaje dodat-
ków uzasadnionych szczególnymi w∏aÊciwoÊciami,
kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pe∏nienia
s∏u˝by.

Art. 120. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do upo-
sa˝enia o charakterze sta∏ym sà p∏atne miesi´cznie
z góry. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, mogà okreÊliç, w drodze zarzàdzeƒ, które do-
datki o charakterze sta∏ym sà p∏atne z do∏u.

Art. 121. 1. Zmiana uposa˝enia nast´puje z dniem
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych t´ zmian´.

2. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmia-
na uposa˝enia nastàpi∏a w ciàgu miesiàca, uposa˝enie
na czas do koƒca miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci 1/30
cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ, gdy
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.

3. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym nastàpi∏o zwolnienie funkcjonariu-
sza ze s∏u˝by lub zaistnia∏y inne okolicznoÊci uzasad-
niajàce wygaÊni´cie tego prawa.

Art. 122. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych

ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Organ w∏aÊciwy do rozpatrywania roszczeƒ mo-
˝e nie uwzgl´dniç przedawnienia, je˝eli opóênienie
w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wy-
jàtkowymi okolicznoÊciami.

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:

1) ka˝da czynnoÊç przed Szefem w∏aÊciwej Agencji
lub kierownikiem jednostki organizacyjnej tej
Agencji, podj´ta bezpoÊrednio w celu dochodzenia
lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia,

2) uznanie roszczenia.

Art. 123. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´-
pujàce Êwiadczenia pieni´˝ne:

1) zasi∏ek na zagospodarowanie,

2) nagrody oraz zapomogi,

3) nagrody jubileuszowe,

4) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia,

5) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by.

2. W razie Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka jego
rodziny przys∏ugujà:

1) zasi∏ek pogrzebowy,

2) odprawa poÊmiertna. 

Art. 124. 1. Funkcjonariuszowi w zwiàzku z miano-
waniem na sta∏e przys∏uguje zasi∏ek na zagospodaro-
wanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia za-
sadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, na-
le˝nymi w dniu mianowania na sta∏e.

2. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w danej Agen-
cji po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
innej s∏u˝by, w czasie której otrzyma∏ taki zasi∏ek.

Art. 125. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyzna-
wane nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, warunki przyzna-
wania funkcjonariuszom nagród rocznych, nagród
uznaniowych i zapomóg, uwzgl´dniajàc sposób usta-
lenia okresu s∏u˝by warunkujàcego nabycie prawa do
nagrody rocznej, wysokoÊç tej nagrody, przes∏anki jej
obni˝enia i przypadki, kiedy nagroda nie przys∏uguje,
termin wyp∏aty nagrody rocznej, okolicznoÊci uzasad-
niajàce przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uzna-
niowej i zapomogi, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb
post´powania w tych sprawach.

3. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, wysokoÊç fun-
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duszu na nagrody i zapomogi, ustalajàc jednoczeÊnie
wysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na
nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunki
zwi´kszania wysokoÊci funduszu na nagrody uznanio-
we i zapomogi.

Art. 126. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nagrody
jubileuszowe w wysokoÊci:

po 20 latach s∏u˝by — 75%,

po 25 latach s∏u˝by — 100%,

po 30 latach s∏u˝by — 150%,

po 35 latach s∏u˝by — 200%,

po 40 latach s∏u˝by — 300%

miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, okresy wliczane
do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do
nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i wy-
p∏acania.

Art. 127. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, rodzaje
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom w razie
przeniesienia lub delegowania do czasowego pe∏nie-
nia s∏u˝by w innej miejscowoÊci albo podró˝y s∏u˝bo-
wej poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by. Rozporzàdze-
nia powinny okreÊliç rodzaje, wysokoÊç i warunki przy-
znawania Êwiadczeƒ, a tak˝e sposób ich wyp∏aty.

Art. 128. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na
podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 i art. 60 ust. 1
pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 3—6 oraz ust. 3 otrzymuje:

1) odpraw´, 

2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy nie-
wykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za
urlopy zaleg∏e,

3) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewyko-
rzystany w danym roku przejazd, ze Êrodków Agen-
cji,

4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca za-
mieszkania dla siebie, ma∏˝onka oraz dzieci pozo-
stajàcych na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów
przewozu urzàdzenia domowego wed∏ug zasad
obowiàzujàcych przy przeniesieniach s∏u˝bowych,

5) niewykorzystane w danym roku Êwiadczenia pie-
ni´˝ne przys∏ugujàce stosownie do przepisów wy-
danych na podstawie art. 90 ust. 4.

2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60
ust. 1 pkt 3 otrzymuje wy∏àcznie 50% odprawy oraz
ekwiwalent pieni´˝ny za urlopy wypoczynkowe niewy-
korzystane w latach poprzedzajàcych rok zwolnienia ze
s∏u˝by.

Art. 129. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie swo-
jego dzia∏ania, lub upowa˝nieni przez nich prze∏o˝eni

mogà w przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne
uwzgl´dnienie przyznaç, z uwagi na uzasadnione po-
trzeby rodziny funkcjonariusza, odpraw´ w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 50% w razie zwolnienia go ze s∏u˝by
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2.

Art. 130. 1. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej równa si´ wysokoÊci trzymiesi´cznego
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stano-
wisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania
w dyspozycji Szefa w∏aÊciwej Agencji na podstawie
art. 54 ust. 1. Odprawa ulega zwi´kszeniu o 20% upo-
sa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze
sta∏ym za ka˝dy dalszy pe∏ny rok wys∏ugi ponad 5 lat
nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci szeÊciomie-
si´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by przekraczajàcy
6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci odprawy uwzgl´dnia
si´ równie˝ okresy nieprzerwanej zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli w ciàgu 90 dni po zwolnieniu z tej
s∏u˝by ˝o∏nierz zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by w Agencji i nie
otrzyma∏ odprawy z tytu∏u poprzednio pe∏nionej s∏u˝by.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku podj´cia s∏u˝by w ABW albo AW po zwolnieniu
ze s∏u˝by w innych s∏u˝bach, w których przys∏ugujà
Êwiadczenia tego rodzaju.

4. Do okresu nieprzerwanej s∏u˝by w rozumieniu
ust. 1—3 nie zalicza si´ okresów odbywania kary po-
zbawienia wolnoÊci oraz tymczasowego aresztowania,
chyba ˝e funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony lub po-
st´powanie karne zosta∏o umorzone.

5. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza w s∏u˝-
bie przygotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomie-
si´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym nale˝nymi na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu po-
zostawania w dyspozycji Szefa ABW albo Szefa AW, na
podstawie art. 54 ust. 1. 

Art. 131. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza pozo-
sta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje odprawa poÊmiert-
na w takiej wysokoÊci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby by∏ zwolniony ze
s∏u˝by, oraz Êwiadczenia okreÊlone w art. 128 ust. 1
pkt 2—4.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozostawa∏
z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w dalszej kolejno-
Êci dzieciom oraz rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci funk-
cjonariusza spe∏niali warunki do uzyskania renty ro-
dzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do zaginio-
nych funkcjonariuszy. 
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Art. 132. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej,
zwolnionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 pkt 4, wyp∏aca si´ co miesiàc przez okres ro-
ku po zwolnieniu ze s∏u˝by Êwiadczenie pieni´˝ne
w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu zasadnicze-
mu wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi
na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa w∏a-
Êciwej Agencji na podstawie art. 54 ust. 1.

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do Êwiadcze-
nia okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jed-
nego z tych Êwiadczeƒ.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by na
podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 lub 6, który z powodu na-
dal trwajàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia,
wyp∏aca si´ co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlo-
ne w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 3 miesi´cy, chyba ˝e wczeÊniej w∏aÊciwa
komisja lekarska Agencji wyda orzeczenie o inwalidz-
twie stanowiàce podstaw´ do ustalenia prawa do ren-
ty inwalidzkiej.

Art. 133. Odprawa, o której mowa w art. 128 ust. 1
pkt 1, oraz Êwiadczenia okreÊlone w art. 132 nie przy-
s∏ugujà funkcjonariuszowi, który bezpoÊrednio po
zwolnieniu ze s∏u˝by zosta∏ przyj´ty do zawodowej
s∏u˝by wojskowej lub do innej s∏u˝by, w której przys∏u-
guje prawo do takich Êwiadczeƒ.

Art. 134. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza, nieza-
le˝nie od odprawy poÊmiertnej, o której mowa
w art. 131 ust. 1, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy
w wysokoÊci:

1) trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym al-
bo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54
ust. 1, je˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek,
dzieci, wnuki, rodzeƒstwo lub rodzice,

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Je˝eli Êmierç funkcjonariusza nastàpi∏a na skutek
wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà, koszty
pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków w∏aÊciwej Agencji.
Szef tej Agencji mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie kosz-
tów pogrzebu funkcjonariusza zmar∏ego wskutek cho-
roby pozostajàcej w zwiàzku ze s∏u˝bà.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funk-
cjonariusza ze Êrodków w∏aÊciwej Agencji ma∏˝onkowi
funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej
z osób wymienionych w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje po∏o-
wa okreÊlonego tam zasi∏ku pogrzebowego.

Art. 135. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny funkcjo-
nariuszowi przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 3, zasi∏ek
pogrzebowy w wysokoÊci:

1) dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym al-
bo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54
ust. 1 — je˝eli koszty pogrzebu ponosi funkcjona-
riusz,

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli kosz-
ty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Zasi∏ek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje w razie Êmierci cz∏onków rodziny funkcjo-
nariusza:

1) ma∏˝onka,

2) dzieci w∏asnych lub ma∏˝onka oraz dzieci przyspo-
sobionych,

3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zast´p-
czej,

4) dzieci przyj´tych na wychowanie przed osiàgni´-
ciem pe∏noletnoÊci, je˝eli rodzice ich nie ˝yjà albo
nie mogà zapewniç im utrzymania bàdê zostali po-
zbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu w∏adzy
rodzicielskiej,

5) rodziców funkcjonariusza oraz jego ma∏˝onka,
a tak˝e ich ojczyma, macochy oraz osób ich przy-
sposabiajàcych,

6) osób, których opiekunem prawnym zosta∏ ustano-
wiony funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek.

3. W razie zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku pogrzebo-
wego okreÊlonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasi∏ku
pogrzebowego na podstawie przepisów odr´bnych
funkcjonariuszowi przys∏uguje wy˝szy zasi∏ek, a je˝eli
pobra∏ zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wyrównanie.

Art. 136. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od za-
j´ç s∏u˝bowych oraz w okresie pozostawania w dyspo-
zycji Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54
ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje uposa˝enie zasadni-
cze, dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym i inne
nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem po-
wsta∏ych w tym okresie zmian majàcych wp∏yw na pra-
wo do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub
na ich wysokoÊç.

Art. 137. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, wysokoÊç
oraz warunki wyp∏aty uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ
funkcjonariuszom skierowanym do szko∏y, na prze-
szkolenie lub na studia. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç Êwiadczenia przys∏ugujàce funkcjonariuszowi
w zwiàzku z pobieraniem nauki, a tak˝e ich wysokoÊç
i warunki wyp∏aty. 

Art. 138. W razie pobierania przez funkcjonariusza
wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wyna-
grodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, funkcjonariuszowi oraz cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏ugujà Êwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u s∏u˝-
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by, okreÊlone w niniejszej ustawie, z wyjàtkiem uposa-
˝enia oraz Êwiadczenia pieni´˝nego, o którym mowa
w art. 89.

Art. 139. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝-
szego terminu p∏atnoÊci 50% ostatnio nale˝nego upo-
sa˝enia.

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych funkcjonariusz otrzymuje zawieszonà
cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne podwy˝ki tego
uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawieszenia, chy-
ba ˝e zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by z powodu skazania
prawomocnym wyrokiem sàdu albo ukarany karà dys-
cyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 140. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresz-
towanemu zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏at-
noÊci 50% ostatnio nale˝nego uposa˝enia.

2. W razie umorzenia post´powania karnego lub
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu, funk-
cjonariusz otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝enia
oraz obligatoryjne podwy˝ki tego uposa˝enia, wpro-
wadzone w okresie zawieszenia, choçby umorzenie lub
uniewinnienie nastàpi∏o po zwolnieniu funkcjonariu-
sza ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnie-
nia lub amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umorze-
nia post´powania karnego.

Art. 141. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza
nim lub nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ uposa˝enie
od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli funkcjona-
riusz pobra∏ ju˝ za czas nieusprawiedliwionej nieobec-
noÊci uposa˝enie, potràca mu si´ odpowiednià cz´Êç
uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.

2. W razie uznania nieobecnoÊci za usprawiedliwio-
nà, wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi zawieszone uposa-
˝enie; w przypadku nieobecnoÊci nieusprawiedliwio-
nej funkcjonariusz traci za ka˝dy dzieƒ nieobecnoÊci
1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez funkcjona-
riusza obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bez-
p∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje
uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´czne-
go za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia urlo-
pu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝ uposa-
˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca mu si´ odpo-
wiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.

Art. 142. 1. Z uposa˝enia funkcjonariuszy mogà byç
dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych i ad-
ministracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na pod-
stawie przepisów szczególnych — na zasadach okre-

Êlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych
przepisach szczególnych, je˝eli dalsze przepisy ustawy
nie stanowià inaczej.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia
oraz Êwiadczenia pieni´˝ne wymienione w art. 123,
art. 128, art. 129 i art. 132. 

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, terminy p∏atno-
Êci uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych oraz
w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania w sprawach wyp∏aca-
nia Êwiadczeƒ pieni´˝nych oraz dokonywania potràceƒ
z tych nale˝noÊci.

Art. 143. Przepisu art. 142 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególno-
Êci na koszty podró˝y s∏u˝bowej, delegacji i przeniesie-
nia. Nale˝noÊci te potràca si´ z uposa˝enia w pe∏nej
wysokoÊci, niezale˝nie od potràceƒ z innych tytu∏ów.

Rozdzia∏ 10

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 

oraz Agencji Wywiadu

Art. 144. Funkcjonariusz, niezale˝nie od odpowie-
dzialnoÊci karnej, ponosi odpowiedzialnoÊç dyscypli-
narnà za pope∏nione przest´pstwa i wykroczenia.

Art. 145. 1. Funkcjonariusz podlega odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej za naruszenia dyscypliny s∏u˝bo-
wej oraz w innych przypadkach okreÊlonych w usta-
wie.

2. JeÊli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o 
wszcz´te na wniosek sàdu lub prokuratora, organ
wnioskujàcy ma byç poinformowany o wyniku tego
post´powania.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, gdy sàd
nakaza∏ wymierzenie kary dyscyplinarnej funkcjonariu-
szowi, nie okreÊlajàc jednak jej rodzaju.

Art. 146. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç wymie-
rzane kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) surowa nagana,

4) nagana z ostrze˝eniem,

5) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na
zajmowanym stanowisku,

6) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,

7) obni˝enie stopnia,

8) pozbawienie stopnia oficerskiego,
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9) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by,

10) wydalenie ze s∏u˝by.

2. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç ka-
r´ wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe oraz ka-
r´ wydalenia ze s∏u˝by z karà obni˝enia stopnia.

Art. 147. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dys-
cyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 151, wiado-
moÊci o pope∏nieniu przewinienia lub naruszeniu dys-
cypliny s∏u˝bowej.

2. Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 1 roku od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy czyn, o którym mowa w ust. 1,
stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo, przedawnienie ka-
ralnoÊci dyscyplinarnej nast´puje dopiero z up∏ywem
okresu przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa.

Art. 148. 1. O pope∏nieniu przez funkcjonariusza
wykroczenia, w tym tak˝e o odmowie przyj´cia manda-
tu karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzywny na∏o-
˝onej w drodze mandatu zaocznego, w∏aÊciwy organ
zawiadamia Szefa Agencji, w której funkcjonariusz pe∏-
ni s∏u˝b´.

2. W stosunku do funkcjonariuszy ABW i AW, w za-
kresie post´powania w sprawach o wykroczenia,
uprawnienia Policji wynikajàce z przepisów Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia przys∏ugujà
Szefowi w∏aÊciwej Agencji lub upowa˝nionym przez
niego funkcjonariuszom.

Art. 149. 1. Sàd rejonowy mo˝e odmówiç wszcz´-
cia post´powania, a wszcz´te umorzyç i spraw´ prze-
kazaç Szefowi ABW albo Szefowi AW z wnioskiem
o wymierzenie kary dyscyplinarnej przewidzianej
w Kodeksie post´powania w sprawach o wykroczenia,
je˝eli uzna to za wystarczajàcà reakcj´ na wykroczenie.

2. Na postanowienie wskazane w ust. 1 pokrzyw-
dzonemu przys∏uguje za˝alenie. 

Art. 150. 1. Za czyny, za które w myÊl odr´bnych
przepisów w∏aÊciwe organy sà uprawnione do nak∏a-
dania kar porzàdkowych, funkcjonariusze ponoszà wy-
∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà.

2. OdpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà
równie˝ funkcjonariusze w przypadkach, gdy w∏aÊciwe
organy sà uprawnione do stosowania grzywny w celu
przymuszenia.

3. O pociàgni´cie funkcjonariusza do odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej wyst´pujà organy, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, do Szefa w∏aÊciwej Agencji.

Art. 151. W∏aÊciwi do udzielania wyró˝nieƒ oraz
wymierzania kar dyscyplinarnych sà Szef ABW albo
Szef AW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, a tak˝e
inni uprawnieni prze∏o˝eni.

Art. 152. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej Agencji, szcze-
gó∏owe zasady i tryb udzielania wyró˝nieƒ, przeprowa-
dzania post´powaƒ dyscyplinarnych, wymierzania
i wykonywania kar oraz odwo∏ywania si´ od wymierzo-
nych kar, a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych spra-
wach, z uwzgl´dnieniem:

1) zakresu w∏adzy dyscyplinarnej,

2) prze∏o˝onych, którzy posiadajà w∏adz´ dyscyplinar-
nà,

3) przypadków naruszenia dyscypliny i przypadków,
w których post´powania dyscyplinarnego nie 
wszczyna si´,

4) formy i treÊci rozstrzygni´cia o wszcz´ciu oraz o za-
koƒczeniu post´powania dyscyplinarnego, a tak˝e
o wymierzeniu kary dyscyplinarnej,

5) czasu trwania post´powania dyscyplinarnego oraz
praw obwinionego w toku tego post´powania,

6) sposobu wykonywania oraz warunków i terminów
zatarcia poszczególnych kar dyscyplinarnych,
a tak˝e przes∏anek darowania kary dyscyplinarnej,

7) przes∏anek wznowienia post´powania dyscyplinar-
nego i trybu post´powania przy wznowieniu tego
post´powania,

8) okolicznoÊci i trybu udzielania wyró˝nieƒ przez
prze∏o˝onych posiadajàcych w∏adz´ dyscyplinar-
nà.

2. Na orzeczenie koƒczàce post´powanie dyscypli-
narne wydane w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania funk-
cjonariuszowi przys∏uguje skarga do sàdu administra-
cyjnego.

Art. 153. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Ko-
deksu karnego stosuje si´ odpowiednio do funkcjona-
riuszy ABW oraz AW.

Rozdzia∏ 11

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 154. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27,
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,
poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306,
Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24,
Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882,
Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
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z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122,
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49,
poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071,
Nr 123, poz. 1355, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 26, poz. 265) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 163 w § 3 i 4 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

2) w art. 4778 w § 2 w pkt 3 wyrazy „w Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

3) w art. 765 w § 2 w pkt 3 wyrazy „Urzàd Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agencj´ Wywia-
du”;

4) w art. 811:

a) w § 1 wyrazy „Stra˝ Granicznà lub Urzàd Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Stra˝ Gra-
nicznà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
lub Agencj´ Wywiadu”, a wyrazy „przedstawi-
ciela Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´
wyrazami „przedstawiciela Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego albo Agencji Wywiadu”,

b) w § 2 w pkt 3 wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Agencj´ Wywiadu”;

5) w art. 814 w § 4 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

6) w art. 1057 w § 2 u˝yte dwukrotnie wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu”.

Art. 155. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝-
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10,
poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590,
Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 53 w ust. 1 i 2 wyrazy
„Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu”.

Art. 156. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. 
Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98,
poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 20 w § 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

2) w art. 46:

a) w § 1 wyrazy „Stra˝y Granicznej lub Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu”,

b) w § 3 w pkt 3 wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Agencj´ Wywiadu”;

3) w art. 48 w § 5 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

4) w art. 50:

a) w § 2 wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ wyrazami „Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu”, a wyrazy
„Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyra-
zami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu”,

b) w § 3 w pkt 3 wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Agencj´ Wywiadu”;

5) w art. 64 w § 1 w pkt 13 wyrazy „Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

6) w art. 153:

a) w § 1 u˝yte dwukrotnie wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu”,

b) w § 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” za-
st´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”.

Art. 157. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 15:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Obowiàzki i uprawnienia zwiàzane z wykony-
waniem czynnoÊci s∏u˝bowych przez funk-
cjonariuszy Agencji Wywiadu i Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego dotyczà odpo-
wiednio ˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Infor-
macyjnych w zakresie wykonywanych przez
nich zadaƒ, a uprawnienia Agencji Wywiadu
i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego do-
tyczà odpowiednio Wojskowych S∏u˝b Infor-
macyjnych. 

3. W zakresie zadaƒ wykonywanych przez Woj-
skowe S∏u˝by Informacyjne Ministrowi
Obrony Narodowej przys∏ugujà odpowied-
nio uprawnienia Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
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stwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywia-
du przewidziane w ustawie z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676) i przepisach wydanych na jej pod-
stawie.”,

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

„5. Sàdem w∏aÊciwym do za∏atwiania spraw,
o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu,
wykonywanych przez Wojskowe S∏u˝by In-
formacyjne w zakresie ich zadaƒ jest Wojsko-
wy Sàd Okr´gowy w Warszawie.”;

2) w art. 169 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”.

Art. 158. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189) w art. 44h w ust. 1
w pkt 2 wyrazy „i Urz´dowi Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ wyrazami „ , Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencji Wywiadu”.

Art. 159. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805) art. 302 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza si´ okres
s∏u˝by w Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie
Wi´ziennej, Stra˝y Granicznej i Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej w zakresie i na zasa-
dach przewidzianych odr´bnymi przepi-
sami.”

Art. 160. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33,
poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 545
i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070)
w art. 75 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´pu-
je si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu”.

Art. 161. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38,
poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155,
poz. 1016, z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 806) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego —
Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,”

b) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Agencji Wywiadu — Prezes Rady Ministrów
na wniosek Szefa Agencji Wywiadu,”;

2) w art. 17 w ust. 3 oraz w art. 29 w ust. 3 u˝yte w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Szef Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „Szef Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu”;

3) w art. 19 w ust. 1 w pkt 1a, w art. 21 w ust. 4 w pkt 3,
w art. 29 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 31 w ust. 1 u˝y-
te w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd Ochrony
Paƒstwa” i „Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencja Wywiadu” oraz „Szef Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu”.

Art. 162. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29,
poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125,
poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408
oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329) w art. 20:

a) w ust. 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencji Wywiadu”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po
zasi´gni´ciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz
zasady i tryb wykonywania zadaƒ przez
Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji na tere-
nie obiektów Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencji Wywiadu oraz w stosun-
ku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.”

Art. 163. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) w art. 13
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” za-
st´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu”.

Art. 164. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388) w art. 31 w ust. 2 oraz w art. 67 w ust. 1 i 2 wy-
razy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyraza-
mi „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu”. 



Dziennik Ustaw Nr 74 — 5156 — Poz. 676

Art. 165. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185)
w art. 69 w ust. 4 i w art. 98 wyrazy „Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”. 

Art. 166. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r.
Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12,
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w art. 61 po wyrazach „Urz´du Ochrony Paƒstwa,”
dodaje si´ wyrazy „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu,”;

2) w art. 74 w ust. 5 i w art. 102 wyrazy „Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

3) w art. 106 po wyrazach „Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa,” dodaje si´ wyrazy „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,”.

Art. 167. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwià-
zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236,
z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 72,
poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 107, poz. 1127) w art. 19
w ust. 2 wyrazy „Urz´dzie Ochrony Paƒstwa” zast´pu-
je si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu”.

Art. 168. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199 i Nr 25,
poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 77, w art. 30 w ust. 1 w pkt 5
i w art. 41 w ust. 6 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agen-
cja Wywiadu”;

2) art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, ze wzgl´-
du na ochron´ tajemnicy paƒstwowej,
w drodze zarzàdzenia, odr´bny tryb po-
boru podatku dochodowego, tryb sk∏a-
dania informacji i zeznaƒ podatkowych,
a tak˝e dodatkowe zadania p∏atników
zwiàzane z obowiàzkiem rozliczania
rocznego podatków, z uwzgl´dnieniem
wszystkich dodatkowych dochodów,
wydatków, ulg, zwolnieƒ i wy∏àczeƒ, ma-

jàcych wp∏yw na podstaw´ opodatkowa-
nia i wysokoÊç podatku podatnika, ni˝
okreÊlone w art. 6, 37, 38, 41, 42 i 45,
ustalajàc jednoczeÊnie dodatkowy za-
kres obowiàzków p∏atnika, w szczegól-
noÊci prowadzenia post´powaƒ i wyda-
wania decyzji w sprawach podatkowych,
w których w∏aÊciwe sà organy podatko-
we.”

Art. 169. 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 i 877 i Nr 110,
poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 25 w pkt 1 w lit. a) wyrazy „Urzàd Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu”;

2) w art. 60 w ust. 1 i 4, w art. 66 w ust. 2, w art. 84
i w art. 100 w ust. 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”. 

Art. 170. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 143,
Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu”;

2) w art. 34b w ust. 3 w pkt 4 i w art. 36 w ust. 7 u˝yte
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „Agencja Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego”. 

Art. 171. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 36 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego — wy-
maga zgody Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego,”;

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) Agencji Wywiadu — wymaga zgody Szefa
Agencji Wywiadu.”

Art. 172. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315
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i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190
i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 6
w ust. 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu”.

Art. 173. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
w art. 17 w ust. 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu”. 

Art. 174. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108) w art. 38
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Urz´dzie Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu”. 

Art. 175. 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 i Nr 81, poz. 877)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu”;

2) w art. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 7, w art. 12, w art. 13
w ust. 1, w art. 39 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 42 w ust. 2
u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd
Ochrony Paƒstwa,” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Agencja Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu,”;

3) w art. 3 w ust. 2 i 3 po wyrazach „Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa,” dodaje si´ wyrazy „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

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

„4a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wykaz schorzeƒ i chorób, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, a tak˝e w∏aÊci-
woÊç i warunki s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu po-
wodujàce ich ujawnienie lub pogorszenie sta-
nu zdrowia, z uwzgl´dnieniem tych chorób
i schorzeƒ, które powsta∏y w zwiàzku ze szcze-
gólnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝-
by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
lub Agencji Wywiadu, oraz tych, które istnia∏y
przed przyj´ciem do s∏u˝by w Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego lub Agencji Wywia-
du, lecz uleg∏y nasileniu lub ujawni∏y si´
w czasie trwania s∏u˝by w tej formacji.”;

5) w art. 21:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywia-
du w∏aÊciwe w tych sprawach sà komisje lekar-
skie podleg∏e Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz Szefowi Agencji Wywia-
du.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady orzekania o inwalidz-
twie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu,
emerytów i rencistów Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go i Agencji Wywiadu, 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 orzeczeniu 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.”;

6) po art. 58 dodaje si´ art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. Emeryci i renciÊci Urz´du Ochrony
Paƒstwa oraz osoby uprawnione do
renty rodzinnej po funkcjonariuszach,
emerytach i rencistach Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, z zastrze˝eniem art. 39,
zachowujà prawo do Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych ustalonych na podstawie
przepisów ustawy.

2. Funkcjonariusze Urz´du Ochrony
Paƒstwa nabywajà prawo do Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z zaopatrzenia eme-
rytalnego na warunkach okreÊlonych
w przepisach obowiàzujàcych w dniu
zwolnienia ze s∏u˝by.”

Art. 176. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800) w art. 3 w pkt 15
wyrazy „Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
si´ wyrazami „odpowiednio Szefowi Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi Agencji Wywiadu”.

Art. 177. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r.
Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791)
w art. 20 w ust. 1 w pkt 2, w art. 21 i w art. 25 w ust. 2
wyrazy „Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
si´ wyrazami „odpowiednio Szefowi Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu”.

Art. 178. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
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(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368) w art. 64 w ust. 1 w pkt 1
wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wy-
razami „odpowiednio Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu”.

Art. 179. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249 oraz
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) w art. 15 w ust. 2 w pkt 1
wyrazy „Urz´dowi Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´
wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”. 

Art. 180. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102,
poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31 i Nr 25, poz. 253)
w art. 19 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , Szefowi Urz´du
Ochrony Paƒstwa”;

2) w ust. 4 wyrazy „ , ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Urz´-
du Ochrony Paƒstwa,” zast´puje si´ wyrazami
„oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych”.

Art. 181. 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, z 2000 r.
Nr 2, poz. 5 oraz z 2001r. Nr 81, poz. 877, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800)
w art. 68 w ust. 4 i w art. 112 w ust. 2 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”. 

Art. 182. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,
z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700,
Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236
i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311
i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384
i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu,”.

Art. 183. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802) w art. 2 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „odpo-
wiednio Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu”.

Art. 184. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681
i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 17 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu”;

2) w art. 17e w pkt 2 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji
Wywiadu”;

3) w art. 31 w ust. 1 wyrazy „oraz Szef Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ , Szef Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Szef Agen-
cji Wywiadu”;

4) w art. 32 wyrazy „Szefem Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefem Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefem Agencji
Wywiadu”.

Art. 185. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,
poz. 701 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686)
w art. 10 w § 3 i w art. 253 w § 1 i 2 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”.

Art. 186. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2001r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany: 

1) w art. 134 w § 1 i w art. 309 w § 1 w pkt 4 wyrazy
„Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyraza-
mi „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu”;

2) w art. 312 w pkt 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego”.

Art. 187. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o In-
spekcji 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, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103, z 2001 r.
Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) w art. 29 w ust. 7 wyrazy
„Urz´dem Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Agencjà Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”.

Art. 188. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
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Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 37, w art. 39 w ust. 2 w pkt 5, w art. 66
w ust. 4 w pkt 4 i w ust. 7, w art. 73 w ust. 3, w art. 76
w ust. 3 i 5 i w art. 86 w ust. 1 u˝yte w ró˝nych przy-
padkach wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencja Wywiadu”;

2) w art. 53 w ust. 1 w pkt 6, w art. 76 w ust. 4,
w art. 80c w ust. 1 w pkt 4 i w art. 100c w ust. 1
w pkt 4 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „Agencja
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencja Wy-
wiadu”;

3) w art. 76 w ust. 3 i 4, w art. 80e w ust. 2 i w art. 86
w ust. 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Szef
Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szef
Agencji Wywiadu”.

Art. 189. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 i
z 2002 r. Nr 41, poz. 365) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 75d w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego,”

b) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) Szefowi Agencji Wywiadu,”;

2) w art. 76a wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” za-
st´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

3) w art. 82 w ust. 6 wyrazy „oraz Szefa Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ , Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Szefa
Agencji Wywiadu”;

4) w art. 85b: 

a) w ust. 2 i 3 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji
Wywiadu”,

b) w ust. 4 wyrazy „Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa
powiadamia” zast´puje si´ wyrazami „Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szef
Agencji Wywiadu powiadamiajà”;

5) w art. 87 w ust. 1 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wy-
wiadu”;

6) w art. 90 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go,”

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Szefa Agencji Wywiadu,”. 

Art. 190. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 46 w ust. 4 pkt 4
otrzymuje brzmienie: 

„4) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agen-
cji Wywiadu — wymaga zgody wojewody, wyda-
nej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Szefem
Agencji Wywiadu.”

Art. 191. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357,
z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123,
poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656) w art. 4 w ust. 1
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go,”;

b) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) Szefa Agencji Wywiadu,”.

Art. 192. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (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, Nr 49, poz. 509
i Nr 100, poz. 1087) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencj´
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wy-
wiadu oraz Wojskowe S∏u˝by Informacyjne,
Generalnemu Inspektorowi nie przys∏ugujà
uprawnienia okreÊlone w art. 12 pkt 2, art. 14
pkt 1, 3—5 oraz w art. 15—18.”

Art. 193. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
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poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365
i Nr 71, poz. 655) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33a w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „Urzàd Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencj´ Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencj´ Wywiadu”;

2) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
i Ministra Obrony Narodowej, ustala,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
rozdzia∏ kompetencji mi´dzy Policj´, Biu-
ro Ochrony Rzàdu, Paƒstwowà Stra˝ Po-
˝arnà, Stra˝ Granicznà, Obron´ Cywilnà
Kraju, ˚andarmeri´ Wojskowà i wojsko-
we organy porzàdkowe, a tak˝e zasady
ich wspó∏dzia∏ania.”

Art. 194. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255) w art. 1 w ust. 3 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „odpo-
wiednio Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub
Agencji Wywiadu”.

Art. 195. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. 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 i Nr 41, poz. 365) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 w lit. l), w art. 6 w ust. 1 w pkt 15,
w art. 8 w ust. 15 w pkt 2 i w art. 16 w ust. 1 w pkt 11
u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Agencja Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencja Wywiadu”;

2) w art. 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym podlegajà osoby wymienio-
ne w ust. 1 pkt 13—14 i 16—18b, które nie po-
zostawa∏y w s∏u˝bie w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”,

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

„3a. Obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym podlegajà osoby wymie-
nione w ust. 1 pkt 15, które przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie pozostawa∏y
w stosunku s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa.”

Art. 196. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.

Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) w art. 32 w pkt 5
i w art. 171 w ust. 2 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywia-
du”. 

Art. 197. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

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

„2. Warunki nabywania prawa do emerytury i rent
oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u
pobierania emerytury lub renty, a tak˝e zasady
ustalania wysokoÊci tych Êwiadczeƒ dla:

1) ˝o∏nierzy zawodowych, funkcjonariuszy Poli-
cji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, którzy w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy pozostawali w s∏u˝bie, 

2) funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa,
którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
zostali zwolnieni ze s∏u˝by, a nast´pnie pod-
j´li s∏u˝b´ w Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu

oraz dla cz∏onków ich rodzin, okreÊlajà przepisy
o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 w lit. b) oraz w art. 45
w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „ , Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu”;

3) w art. 32 w ust. 3 w pkt 6 po wyrazach „Urz´du
Ochrony Paƒstwa,” dodaje si´ wyrazy „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du,”.

Art. 198. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o In-
stytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i z 2000 r. Nr 48,
poz. 553) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 38 w ust. 1, w art. 39 w ust. 1 i 3, w art. 41
w ust. 2 i w art. 52 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu”;
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2) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Je˝eli Prezes Instytutu Pami´ci, w zwiàzku
z wykonywaniem swoich zadaƒ, stwier-
dzi, ˝e w dokumentach znajdujà si´ infor-
macje o przest´pstwach okreÊlonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676), zawiadamia o tym bez-
zw∏ocznie Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego. Przepisu art. 304 Kodeksu
post´powania karnego nie stosuje si´.”

Art. 199. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. — Pra-
wo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) w art. 23 w ust. 2
w pkt 1 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu”.

Art. 200. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji 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, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w pkt 3, w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 29
w pkt 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „Agencja
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”;

2) skreÊla si´ rozdzia∏ 2;

3) w art. 15, w art. 23 w ust. 3 i 4, w art. 36 w ust. 5
w pkt 1, w art. 42 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 5,
w art. 48i, w art. 48m w pkt 2 i w art. 53 w ust. 3 u˝y-
te w ró˝nych przypadkach wyrazy „Szef Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Szef Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”;

4) w art. 30 wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ wyrazami „Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencja Wywiadu”;

5) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w toku poszerzonego lub specjalnego
post´powania sprawdzajàcego wystàpià wàt-
pliwoÊci niepozwalajàce na ustalenie, czy oso-
ba sprawdzana daje r´kojmi´ zachowania ta-
jemnicy, s∏u˝ba ochrony paƒstwa zapewnia
osobie sprawdzanej mo˝liwoÊç osobistego
ustosunkowania si´, w toku wys∏uchania, do
przes∏anek faktycznych stwarzajàcych te wàt-
pliwoÊci. Osoba ta mo˝e stawiç si´ na wys∏u-
chanie ze swoim pe∏nomocnikiem. Do informa-
cji uzyskanych w wyniku wys∏uchania stosuje
si´ przepisy art. 39 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676).”;

6) w art. 53 w ust. 2 wyrazy „Szef Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szef Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Szef Agencji
Wywiadu”;

7) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do danych zgromadzonych w post´powaniu,
o którym mowa w art. 67 ust. 1, stosuje si´ prze-
pisy art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu.”;

8) w za∏àczniku nr 1: 
a) w cz´Êci I w pkt 15 wyrazy „Szefowi Urz´du

Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Szefowi Agencji Wywiadu”;

b) w cz´Êci II w pkt 28, 29 i 33 po wyrazach „Urz´-
du Ochrony Paƒstwa,” dodaje si´ wyrazy
„Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu,”.

Art. 201. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpo-
wiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 53, poz. 548 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule ustawy wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu”;

2) w art. 1 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu”;

3) w art. 1 w ust. 1 wyrazy „oraz Szefa Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ , Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Szefa
Agencji Wywiadu”.

Art. 202. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27,
poz. 298) w art. 3 w pkt 1, w art. 15 w ust. 6, w art. 16
w ust. 2 i w art. 49 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu”.

Art. 203. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o nie-
których umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972
i z 2002 r. Nr 37, poz. 332) w art. 20 w ust. 2 wyrazy
„Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyra-
zami „Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”.

Art. 204. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365)
w art. 53 w § 38 w pkt 3, w art. 118 w § 2, w art. 134
w § 1 w pkt 3 oraz w art. 150 w § 3 i 4 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”. 
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Art. 205. W ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o naro-
dowym spisie powszechnym ludnoÊci i mieszkaƒ
w 2002 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 93, poz. 1026)
w art. 3 w pkt 14 wyrazy „Ministra Obrony Narodowej
i Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyra-
zami „Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywia-
du”.

Art. 206. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784
i 1799) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w pkt 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa”
zast´puje si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu”;

2) w art. 10a po wyrazach „spraw wewn´trznych” sta-
wia si´ przecinek i wyrazy „oraz Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa.” zast´puje si´ wyrazami „Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Szefa
Agencji Wywiadu.”

Art. 207. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63,
poz. 636) w art. 8 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego”. 

Art. 208. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580
i z 2001 r. Nr 56, poz. 579) w art. 6 w pkt 7 wyrazy
„Urz´dowi Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”. 

Art. 209. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508) w art. 57 w ust. 2, w art. 59 w ust. 1 i 3,
w art. 60 w ust. 1 i w art. 62 u˝yte w ró˝nych przypad-
kach wyrazy „Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”. 

Art. 210. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46,
poz. 499) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Szef Agencji Wywiadu
wydajà, w razie potrzeby, wyodr´bnionà edycj´
dziennika urz´dowego z aktami prawnymi za-
wierajàcymi informacje niejawne.”

Art. 211. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 4 i w ust. 4 wyrazy „Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wy-
wiadu”;

2) w art. 8 w ust. 2, w art. 12 w ust. 4, w art. 14
w ust. 2a, w art. 14a w ust. 2, w art. 18 w ust. 3,
w art. 40 w ust. 3, w art. 88 w ust. 3 i w art. 114
w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”;

3) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „Szefowi Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefowi Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”.

Art. 212. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 32, poz. 299 i Nr 41, poz. 365) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1 i w art. 33 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 5
u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Szef Urz´du
Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Szef Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego”;

2) w art. 5 w ust. 4 i w art. 14 w ust. 2 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go”. 

Art. 213. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800) w art. 63 w ust. 4 wyrazy
„Urz´dzie Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wy-
wiadu”.

Art. 214. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o ob-
rocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego poko-
ju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789
i z 2002 r. Nr 41, poz. 365) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 oraz w art. 29 w ust. 2 u˝yte w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Szef Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „Szef Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu”;

2) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji
Wywiadu”.

Art. 215. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) w art. 24
w ust. 2 wyrazy „Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje
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si´ wyrazami „Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu”.

Art. 216. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biu-
rze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 3, w art. 16 w pkt 3, w art. 51 w ust. 1
i w art. 107 w ust. 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Urzàd Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja
Wywiadu”;

2) w art. 84 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach „Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa,” dodaje si´ wyrazy „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du,”;

3) w art. 92 w ust. 1 po wyrazach „Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „ , Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu”;

Art. 217. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229) w art. 3 w pkt 40 wyrazy „Szefowi
Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego albo
Szefowi Agencji Wywiadu”.

Art. 218. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679)
w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 9 w ust. 4, w art. 20 w ust. 3,
w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 2, w art. 29 w ust. 3,
w art. 30, w art. 33 w ust. 2 i w art. 35 w ust. 2 u˝yte
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Szef Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przy-
padkach wyrazami „Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego”. 

Art. 219. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdko-
wych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800)
w art. 14 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Urz´dem Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencjà Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego”;

b) w ust. 2 wyrazy „Urz´dem Ochrony Paƒstwa” za-
st´puje si´ wyrazami „Agencjà Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego”.

Art. 220. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) w art. 14:

a) w zdaniu wst´pnym oraz w pkt 1 wyrazy „lub Sze-
fa Urz´du Ochrony Paƒstwa” zast´puje si´ wyraza-
mi „ , Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go lub Szefa Agencji Wywiadu”,

b) w pkt 2 wyrazy „lub Szefem Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „ , Szefem Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Szefem Agen-
cji Wywiadu”.

Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 221. Znosi si´ Urzàd Ochrony Paƒstwa.

Art. 222. Okres s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa wlicza si´ do okresu zatrudnienia w zakresie
wszelkich uprawnieƒ wynikajàcych z prawa pracy.

Art. 223. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, ustali zasady i tryb podzia∏u mienia, doku-
mentów, limitów zatrudnienia oraz Êrodków bud˝eto-
wych pozostajàcych dotychczas w posiadaniu jedno-
stek organizacyjnych Urz´du Ochrony Paƒstwa i Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych, zgodnie z kompeten-
cjami utworzonych Agencji. 

2. Wyodr´bnione archiwum Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa przechodzi do ABW. OkreÊlone prawem obowiàz-
ki i prawa zwiàzane z archiwum Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa przechodzà na Szefa ABW.

Art. 224. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania Szefa Urz´-
du Ochrony Paƒstwa stajà si´ nale˝noÊciami i zobo-
wiàzaniami Szefa ABW i Szefa AW w zakresie ich zadaƒ
i kompetencji.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez lub na rzecz Urz´du Ochrony
Paƒstwa przejmuje ABW lub AW w zakresie swoich za-
daƒ lub kompetencji. 

Art. 225. Decyzje, postanowienia, poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa i odmowy wydania poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa wydane przez Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa zachowujà wa˝noÊç, chyba ˝e na podstawie
odr´bnych przepisów wczeÊniej zostanà zmienione lub
utracà wa˝noÊç.

Art. 226. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed Szefem Urz´du Ochrony Paƒstwa dotyczàce
spraw, które przesz∏y do w∏aÊciwoÊci lub kompetencji
Szefa ABW albo Szefa AW, toczà si´ nadal, na podsta-
wie dotychczasowych przepisów, przed Szefem w∏aÊci-
wej Agencji. 

Art. 227. Funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
zg∏oszà wystàpienie ze s∏u˝by, zwalnia si´ ze s∏u˝by
z dniem zg∏oszenia wystàpienia. 

Art. 228. 1. Funkcjonariusze pe∏niàcy, w dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, s∏u˝b´ w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, z wyjàtkiem funkcjonariuszy Zarzà-
du Wywiadu Urz´du Ochrony Paƒstwa, stajà si´,
z utrzymaniem dotychczasowych warunków s∏u˝by —
do czasu zmiany tych warunków w trybie okreÊlonym
w art. 230 — funkcjonariuszami ABW, zachowujàc cià-
g∏oÊç s∏u˝by. 
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2. Funkcjonariusze Zarzàdu Wywiadu, w trybie
okreÊlonym w ust. 1, stajà si´ funkcjonariuszami AW. 

3. ̊ o∏nierze zawodowi Wojskowych S∏u˝b Informa-
cyjnych sà wyznaczani i pe∏nià s∏u˝b´ w jednostkach
organizacyjnych AW na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych pe∏nienia s∏u˝by poza
resortem obrony narodowej.

4. ˚o∏nierzom zawodowym, o których mowa
w ust. 3, w zakresie realizowanych przez nich zadaƒ
przys∏ugujà uprawnienia funkcjonariuszy AW okreÊlo-
ne w rozdziale 4.

Art. 229. 1. Funkcjonariusze posiadajàcy stopieƒ
podoficerski, chorà˝ego lub oficerski Urz´du Ochrony
Paƒstwa i niespe∏niajàcy odpowiednich warunków wy-
kszta∏cenia okreÊlonych w niniejszej ustawie zachowu-
jà posiadane stopnie.

2. Mianowanie funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1, na kolejny wy˝szy stopieƒ mo˝e nastàpiç do-
piero po uzupe∏nieniu wykszta∏cenia.

Art. 230. 1. Szefowie ABW i AW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, uwzgl´dniajàc kwalifikacje
zawodowe funkcjonariusza, jego przydatnoÊç do s∏u˝-
by w ABW albo AW, a tak˝e wysokoÊç posiadanych li-
mitów zatrudnienia i Êrodków bud˝etowych oraz pla-
nowanà struktur´ organizacyjnà, poinformujà pisem-
nie funkcjonariusza o: 

1) proponowanych dla niego warunkach s∏u˝by albo

2) wypowiedzeniu stosunku s∏u˝bowego. 

2. Je˝eli funkcjonariusz, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu proponowanych warunków s∏u˝by,
nie odmówi ich przyj´cia, uwa˝a si´, ˝e wyrazi∏ zgod´
na te warunki. Pisemna informacja, o której mowa
w ust. 1, powinna zawieraç pouczenie w tej sprawie.

3. W razie odmowy przyj´cia przez funkcjonariusza
zaproponowanych warunków s∏u˝by, stosunek s∏u˝by
rozwiàzuje si´ z dniem dokonania tej odmowy.

4. Stosunek s∏u˝by funkcjonariusza, któremu zosta∏
wypowiedziany stosunek s∏u˝bowy w trybie okreÊlo-

nym w ust. 1 pkt 2, ulega rozwiàzaniu w terminie 1 mie-
siàca, liczonym od dnia dor´czenia temu funkcjonariu-
szowi pisma o wypowiedzeniu stosunku s∏u˝bowego.

5. Odmowa przyj´cia zaproponowanych warun-
ków s∏u˝by przez funkcjonariusza nast´puje w formie
pisemnej.

6. W okresie wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego
funkcjonariusz mo˝e zostaç zwolniony od obowiàzku
Êwiadczenia s∏u˝by.

7. Wobec funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 3
i 4, przepisów art. 60 ust. 4 oraz art. 63 nie stosuje si´.

8. Funkcjonariuszowi zwolnionemu w trybie, o któ-
rym mowa w ust. 3 lub 4, przys∏uguje prawo do Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych zwiàzanych ze zwolnieniem ze s∏u˝-
by, okreÊlonych w art. 128 ust. 1, a je˝eli sà spe∏nione
przes∏anki do zwolnienia ze s∏u˝by na korzystniejszych
warunkach, tak˝e do innych Êwiadczeƒ i uprawnieƒ
wynikajàcych z ustawy.

Art. 231. Do pracowników Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa stosuje si´ odpowiednio przepisy prawa pracy
dotyczàce uprawnieƒ pracowników przejmowanego
zak∏adu lub jego cz´Êci przez innego pracodawc´. 

Art. 232. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie stosuje si´ przepisy
dotychczas obowiàzujàce, o ile nie sà z nià sprzeczne.

Art. 233. Prezes Rady Ministrów powo∏a pe∏nomoc-
ników do organizacji ABW i AW oraz likwidatora Urz´-
du Ochrony Paƒstwa oraz okreÊli ich zadania i upraw-
nienia.

Art. 234. Traci moc ustawa 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, z 2000 r.
Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106,
poz. 1149).

Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 227 i art. 233, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 maja 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz w´gla pochodzàcego z Fede-
racji Rosyjskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob-
rotem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 157,

poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320
i Nr 42, poz. 472) zarzàdza si´, co nast´puje:


