
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Wojskowe S∏u˝by Informacyj-
ne jako wyodr´bnionà i wyspecjalizowanà s∏u˝b´
wchodzàcà w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Wojskowe S∏u˝by Informacyjne sà s∏u˝bà spe-
cjalnà i s∏u˝bà ochrony paƒstwa w∏aÊciwà w sprawach
obronnoÊci paƒstwa i bezpieczeƒstwa Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dzia∏alnoÊç Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych
podlega kontroli Sejmu.

4. Nazwa „Wojskowe S∏u˝by Informacyjne” oraz jej
skrót „WSI” przys∏ugujà wy∏àcznie Wojskowym S∏u˝-
bom Informacyjnym.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) Si∏y Zbrojne — Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) WSI — Wojskowe S∏u˝by Informacyjne;

3) ˝o∏nierze WSI — ̋ o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych
czynnà s∏u˝b´ wojskowà na stanowiskach s∏u˝bo-
wych w jednostkach organizacyjnych WSI;

4) Sàd — Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie;

5) Kpk — ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
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,
z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155,
Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188).

Rozdzia∏ 2

Zakres dzia∏ania i organizacja
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych

Art. 3. 1. Do zadaƒ WSI nale˝y:

1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie ze-
wn´trznych i wewn´trznych zagro˝eƒ godzàcych
w niepodleg∏oÊç paƒstwa i niepodzielnoÊç jego te-
rytorium, bezpieczeƒstwo i nienaruszalnoÊç jego
granic oraz w obronnoÊç paƒstwa i bezpieczeƒ-
stwo Si∏ Zbrojnych;

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie, pod-
legajàcych orzecznictwu sàdów wojskowych, prze-
st´pstw:

a) przeciwko pokojowi, ludzkoÊci oraz przest´pstw
wojennych,

b) szpiegostwa, terroryzmu, przest´pstw okreÊlo-
nych w cz´Êci wojskowej Kodeksu karnego i in-
nych przest´pstw przeciwko obronnoÊci paƒ-
stwa albo pope∏nionych na szkod´ paƒstwa so-
juszniczego,

c) przeciwko ochronie informacji niejawnych, do-
tyczàcych obronnoÊci paƒstwa,

d) w dziedzinie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych oraz produkcji i obrotu towarami, techno-
logiami i us∏ugami o przeznaczeniu wojsko-
wym, realizowanych przez przedsi´biorców,
szko∏y wy˝sze i jednostki badawczo-rozwojowe
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodo-
wej, a tak˝e przez inne jednostki organizacyjne
prowadzàce badania naukowe lub prace rozwo-
jowe albo wykonujàce produkcj´ lub us∏ugi na
potrzeby obronnoÊci paƒstwa lub Si∏ Zbrojnych,

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu
bronià, amunicjà i materia∏ami wybuchowymi,
jak równie˝ Êrodkami masowej zag∏ady, w obro-
cie krajowym i mi´dzynarodowym

— oraz wspó∏dzia∏anie w tym zakresie z organami
powo∏anymi do Êcigania ich sprawców;

3) realizowanie, w granicach swojej w∏aÊciwoÊci
okreÊlonej w przepisach ustawy 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, 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17,
poz. 155), zadaƒ s∏u˝by ochrony paƒstwa oraz za-
daƒ zwiàzanych z pe∏nieniem przez Szefa WSI
funkcji krajowej w∏adzy bezpieczeƒstwa, w zakre-
sie ochrony informacji niejawnych w stosunkach
mi´dzynarodowych, dotyczàcych spraw obronno-
Êci paƒstwa;

4) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizo-
wanie i przekazywanie w∏aÊciwym organom infor-
macji mogàcych mieç istotne znaczenie dla obron-
noÊci paƒstwa oraz zdolnoÊci bojowej i bezpie-
czeƒstwa Si∏ Zbrojnych;
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5) rozpoznawanie i analizowanie zagro˝eƒ wyst´pu-
jàcych w rejonach napi´ç, kryzysów i konfliktów
mi´dzynarodowych, majàcych wp∏yw na obron-
noÊç paƒstwa, oraz podejmowanie dzia∏aƒ w celu
eliminowania tych zagro˝eƒ;

6) ochrona bezpieczeƒstwa jednostek wojskowych,
a tak˝e ˝o∏nierzy wykonujàcych zadania s∏u˝bowe
oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa;

7) prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu radioelek-
tronicznego oraz kryptoanaliza i kryptografia;

8) realizowanie przedsi´wzi´ç wynikajàcych z sojuszy
i uk∏adów wojskowych, których stronà jest Rzecz-
pospolita Polska;

9) uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu
kontroli realizacji umów mi´dzynarodowych doty-
czàcych rozbrojenia;

10) wspó∏dzia∏anie w organizowaniu polskich przed-
stawicielstw wojskowych za granicà oraz utrzymy-
wanie kontaktów z cz∏onkami wojskowego korpu-
su dyplomatycznego akredytowanymi w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

11) podejmowanie innych dzia∏aƒ okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach i umowach mi´dzynarodo-
wych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, z wyjàtkiem
pkt 3, sà realizowane wy∏àcznie na rzecz lub w intere-
sie Si∏ Zbrojnych, w zwiàzku z ich dzia∏alnoÊcià na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. W czasie stanów nadzwyczajnych, w razie og∏o-
szenia powszechnej lub cz´Êciowej mobilizacji, oraz
w czasie wojny WSI wykonujà tak˝e inne zadania wy-
nikajàce z odr´bnych przepisów.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu, formy i metody
wykonywania przez WSI zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 4. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊla kie-
runki dzia∏ania WSI.

2.  Szef WSI przedstawia Ministrowi Obrony Naro-
dowej:

1) roczny plan dzia∏ania na rok nast´pny — najpóêniej
na 3 miesiàce przed koƒcem roku kalendarzowego;

2) sprawozdanie z dzia∏alnoÊci WSI za poprzedni rok
kalendarzowy — corocznie do dnia 31 stycznia na-
st´pnego roku.

Art. 5. 1. Realizujàc zadania, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8, WSI uwzgl´dniajà
w szczególnoÊci operacyjno-taktyczne potrzeby Si∏
Zbrojnych.

2. WSI przy realizacji swoich zadaƒ wspó∏dzia∏ajà:

1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i inny-
mi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów Si∏
Zbrojnych, okr´gów wojskowych, garnizonów
wojskowych i jednostek wojskowych;

2) z odpowiednimi organami, s∏u˝bami i instytucjami
podleg∏ymi ministrowi w∏aÊciwemu do spraw za-
granicznych;

3) z odpowiednimi organami, s∏u˝bami i instytucjami
podleg∏ymi ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych;

4) z odpowiednimi organami i jednostkami organiza-
cyjnymi podleg∏ymi ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych;

5) z innymi organami, s∏u˝bami i instytucjami upraw-
nionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych.

3. Wspó∏dzia∏anie WSI z Agencjà Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencjà Wywiadu oraz ˚andarmerià
Wojskowà regulujà odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070
i Nr 130, poz. 1188) i ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz
z 2003 r. Nr 113, poz. 1070). 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres i tryb wspó∏dzia∏ania WSI z organa-
mi, s∏u˝bami, instytucjami i jednostkami organizacyj-
nymi, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç tych organów oraz WSI.

5. Minister Obrony Narodowej, majàc na uwadze
przepisy ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, zakres i tryb wspó∏dzia-
∏ania WSI z organami wojskowymi, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci tych or-
ganów oraz WSI.

6. Minister Obrony Narodowej i minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych okreÊlà, w drodze zarzàdzenia
niepodlegajàcego og∏oszeniu, zakres i tryb wspó∏dzia-
∏ania WSI z organami, s∏u˝bami i instytucjami, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç
tych organów oraz WSI, a tak˝e niejawny charakter te-
go wspó∏dzia∏ania.

Art. 6. Szef WSI w celu realizacji zadaƒ WSI, po uzy-
skaniu zgody Ministra Obrony Narodowej, mo˝e po-
dejmowaç wspó∏dzia∏anie i zawieraç porozumienia
z w∏aÊciwymi organami, s∏u˝bami i instytucjami krajo-
wymi oraz zagranicznymi.

Art. 7. Instytucje paƒstwowe, organy administracji
rzàdowej, organy samorzàdu terytorialnego, dowódcy
(szefowie) jednostek (instytucji) wojskowych 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 WSI, a w szczególno-
Êci do udzielania pomocy w realizacji zadaƒ WSI.

Dziennik Ustaw Nr 139 — 9328 — Poz. 1326



Art. 8. 1. Szefa WSI wyznacza na stanowisko s∏u˝-
bowe i zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej, po
zasi´gni´ciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw
S∏u˝b Specjalnych i sejmowej Komisji do Spraw S∏u˝b
Specjalnych.

2. Zast´pców Szefa WSI wyznacza na stanowiska
s∏u˝bowe i zwalnia z nich Minister Obrony Narodowej,
na wniosek Szefa WSI, po zasi´gni´ciu opinii sejmowej
Komisji do Spraw S∏u˝b Specjalnych.

3. Minister Obrony Narodowej wyznacza Szefa WSI
i jego zast´pców spoÊród ˝o∏nierzy zawodowych pe∏-
niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà jako s∏u˝b´ sta∏à.

Art. 9. 1. Szef WSI podlega bezpoÊrednio Ministro-
wi Obrony Narodowej.

2. Szef WSI jest prze∏o˝onym wszystkich ˝o∏nierzy
WSI.

3. Szef WSI kieruje WSI bezpoÊrednio lub przez
swoich zast´pców.

Art. 10. Struktur´ WSI tworzà nast´pujàce piony
funkcjonalne:

1) analityczno-informacyjny;

2) wywiadu wojskowego;

3) kontrwywiadu wojskowego;

4) ochrony informacji niejawnych;

5) zabezpieczenia;

6) przedstawicielstw wojskowych;

7) dowódczo-sztabowy.

Art. 11. 1. W sk∏ad WSI wchodzà nast´pujàce jed-
nostki organizacyjne:

1) Inspektorat WSI;

2) terenowe jednostki organizacyjne WSI;

3) specjalistyczne jednostki organizacyjne WSI.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzà-
dzeƒ:

1) nadaje statut WSI, który okreÊla ich struktur´ i or-
ganizacj´ wewn´trznà;

2) okreÊla zakres dzia∏ania Inspektoratu WSI;

3) tworzy i znosi terenowe oraz specjalistyczne jed-
nostki organizacyjne WSI;

4) okreÊla etaty zbiorcze WSI, które ustalajà liczb´, ro-
dzaje i rangi stanowisk s∏u˝bowych wyst´pujàcych
w jednostkach organizacyjnych WSI, a tak˝e kwali-
fikacje wymagane na tych stanowiskach.

3. Szef WSI mo˝e tworzyç zespo∏y o charakterze
sta∏ym lub doraênym, okreÊlajàc ich nazw´, sk∏ad oso-
bowy oraz szczegó∏owy zakres i tryb dzia∏ania.

Art. 12. 1. Dzia∏alnoÊç WSI, z zastrze˝eniem ust. 3,
jest finansowana z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci Obrona
narodowa.

2. Koszty realizacji zadaƒ WSI, w zakresie których —
ze wzgl´du na wy∏àczenie ich jawnoÊci — nie mogà byç
stosowane przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96,
poz. 874), ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324)
i ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu-
blicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113,
poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16
i Nr 130, poz. 1188), sà finansowane z utworzonego na
ten cel funduszu operacyjnego WSI.

3. W celu wspierania realizacji zadaƒ WSI tworzy
si´ Êrodek specjalny Szefa WSI, którego wp∏ywy po-
chodzà z realizacji zadaƒ i przedsi´wzi´ç wykonywa-
nych we wspó∏pracy ze s∏u˝bami specjalnymi innych
paƒstw.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzeƒ niepodlegajàcych og∏oszeniu:

1) szczegó∏owe zasady tworzenia, ewidencjonowania
i gospodarowania funduszem operacyjnym WSI,
o którym mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc mienie na-
byte ze Êrodków tego funduszu;

2) szczególne zasady planowania, ewidencjonowa-
nia i wydatkowania Êrodka specjalnego, o którym
mowa w ust. 3, oraz sposób jego rozliczania z bu-
d˝etem paƒstwa.

Art. 13. 1. Materia∏y archiwalne oraz innà doku-
mentacj´ WSI przechowuje si´ w archiwum wyodr´b-
nionym WSI.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania
z materia∏ami archiwalnymi i innà dokumentacjà WSI
oraz warunki dost´pu do zasobów archiwum wyodr´b-
nionego WSI i korzystania z tych zasobów, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci przepisy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach oraz o ochronie informacji nie-
jawnych.

Art. 14. 1. Legitymacja ̋ o∏nierza WSI jest dokumen-
tem potwierdzajàcym pe∏nienie czynnej s∏u˝by woj-
skowej przez ˝o∏nierza WSI na stanowisku s∏u˝bowym
w jednostce organizacyjnej WSI oraz posiadanie przez
niego uprawnieƒ wynikajàcych z zakresu dzia∏ania
WSI.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres danych zawartych w legityma-
cji ˝o∏nierza WSI, wzór tej legitymacji, organ w∏aÊciwy
do jej wydawania, wymiany i uniewa˝niania oraz przy-
padki, w których podlega ona wymianie, zwrotowi lub
uniewa˝nieniu, a tak˝e tryb post´powania w razie jej
utraty, jak równie˝ sposób pos∏ugiwania si´ tà legity-
macjà, uwzgl´dniajàc przepisy o wojskowych doku-
mentach osobistych ˝o∏nierzy zawodowych.
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Art. 15. Âwi´tem WSI jest dzieƒ 25 paêdziernika.

Art. 16. 1. WSI posiadajà swój znak.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór znaku WSI i sposób jego u˝ywa-
nia, uwzgl´dniajàc przepisy o znakach Si∏ Zbrojnych.

Rozdzia∏ 3

Uprawnienia i obowiàzki ˝o∏nierzy Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych

Art. 17. W granicach zadaƒ, o których mowa
w art. 3 ust. 1, ˝o∏nierze WSI wykonujà:

1) czynnoÊci analityczno-informacyjne,

2) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,

3) czynnoÊci wynikajàce z przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych,

4) inne czynnoÊci s∏u˝bowe wynikajàce z przepisów
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych

— zgodnie z zakresami dzia∏ania jednostek organiza-
cyjnych WSI, w których pe∏nià s∏u˝b´, oraz zakresami
obowiàzków przypisanych do zajmowanych stano-
wisk s∏u˝bowych.

Art. 18. ˚o∏nierze WSI w toku wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych majà obowiàzek respektowania godno-
Êci ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony wolnoÊci, praw
cz∏owieka i obywatela, a tak˝e dzia∏ania w sposób mo˝li-
wie najmniej naruszajàcy dobra osobiste i majàtkowe
osoby, wobec której czynnoÊci te sà podejmowane.

Art. 19. 1. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane
w wyniku czynnoÊci podj´tych przez WSI wskazujà, ˝e
sprawa b´dàca ich przedmiotem nale˝y do zakresu
dzia∏ania innych organów, s∏u˝b lub instytucji, WSI
przekazujà uzyskane informacje i materia∏y w∏aÊciwe-
mu podmiotowi.

2. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane w wyniku
czynnoÊci podj´tych przez organy, s∏u˝by lub instytu-
cje uprawnione do wykonywania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych wskazujà, ˝e sprawa b´dàca
przedmiotem tych czynnoÊci nale˝y do zakresu dzia∏a-
nia WSI, podmioty te przekazujà uzyskane informacje
i materia∏y WSI.

3. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane przez WSI
potwierdzajà pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego albo wykroczenia lub wykroczenia
skarbowego, przekazujà one uzyskane informacje i ma-
teria∏y odpowiednio prokuratorowi, ˚andarmerii Woj-
skowej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Poli-
cji lub Stra˝y Granicznej.

Art. 20. 1. ̊ o∏nierze WSI, wykonujàc czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawcze, majà prawo do:

1) wydawania poleceƒ okreÊlonego zachowania si´,
w granicach niezb´dnych do wykonania czynno-
Êci, o których mowa w pkt 2—6;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝sa-
moÊci;

3) dokonywania kontroli osobistej, przeglàdania za-
wartoÊci baga˝u osobistego, a tak˝e sprawdzania
∏adunku w Êrodkach transportu làdowego, po-
wietrznego i wodnego, z wyjàtkiem Êrodków trans-
portu przewo˝àcych znaki pieni´˝ne, w razie po-
wzi´cia uzasadnionego podejrzenia co do pope∏-
nienia czynu zabronionego pod groêbà kary;

4) monitorowania i rejestrowania, przy u˝yciu Êrod-
ków technicznych:

a) obrazu zdarzeƒ zwiàzanych z zakresem dzia∏a-
nia WSI w miejscach publicznych,

b) dêwi´ku towarzyszàcego zdarzeniom, o których
mowa w lit. a;

5) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego, dowódców (szefów) jednostek
(instytucji) wojskowych oraz przedsi´biorców pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci pu-
blicznej; wymienione instytucje, organy i przedsi´-
biorcy sà obowiàzani, w zakresie swojego dzia∏a-
nia, do udzielania nieodp∏atnie tej pomocy w ra-
mach obowiàzujàcych przepisów prawa;

6) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych pod-
miotów ni˝ wymienione w pkt 5, jak równie˝ zwra-
cania si´ w nag∏ych przypadkach do ka˝dej osoby
o udzielenie doraênej pomocy; wymienione pod-
mioty i osoby sà obowiàzane do udzielenia nieod-
p∏atnie tej pomocy w ramach obowiàzujàcych
przepisów prawa.

2. ˚o∏nierze WSI w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki mogà dokonaç zatrzymania osób oraz przeszu-
kania osób, pomieszczeƒ i innych miejsc w trybie
i w przypadkach okreÊlonych w przepisach Kpk, je˝eli
okolicznoÊci zdarzenia uniemo˝liwiajà przeprowadze-
nie tych czynnoÊci przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub
inny uprawniony organ.

3. Osobie zatrzymanej, przeszukanej lub u której
dokonano przeszukania, przys∏ugujà uprawnienia
przewidziane w Kpk.

4. Zatrzymania osoby mo˝na dokonaç tylko wów-
czas, gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezcelowe lub niesku-
teczne.

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

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki przeprowadza-
nia i dokumentowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc dostosowany do sytuacji spo-
sób przeprowadzania czynnoÊci podejmowanych
przez ˝o∏nierzy WSI w ramach ustawowych uprawnieƒ
oraz ich obowiàzki podczas realizacji tych czynnoÊci.

Art. 21. 1. ˚o∏nierze WSI mogà stosowaç, wobec
osób niepodporzàdkowujàcych si´ ich poleceniom wy-
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danym na podstawie przepisów prawa oraz wobec
osób uniemo˝liwiajàcych im wykonanie czynnoÊci
s∏u˝bowych, nast´pujàce Êrodki przymusu bezpoÊred-
niego:

1) si∏´ fizycznà w postaci chwytów obezw∏adniajà-
cych oraz podobnych technik obrony;

2) kajdanki;

3) paralizatory elektryczne;

4) broƒ gazowà i r´czne miotacze gazu.

2. Wobec kobiet w widocznej cià˝y, osób, których
wyglàd wskazuje, ˝e nie ukoƒczy∏y 13 lat, starców oraz
osób o widocznym kalectwie mo˝na stosowaç wy∏àcz-
nie chwyty obezw∏adniajàce.

3. Si∏´ fizycznà mo˝na stosowaç w celu odparcia
czynnej napaÊci, zmuszenia do wykonania polecenia wy-
danego na podstawie przepisów prawa albo zatrzyma-
nia osoby w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2.

4. Kajdanki mo˝na stosowaç wobec osoby, której
wyglàd wskazuje na wiek powy˝ej 17 lat zatrzymanej
lub doprowadzanej w przypadku, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa jej
ucieczki albo dokonania przez nià czynnej napaÊci lub
stawiania czynnego oporu albo je˝eli zachowuje si´
ona agresywnie.

5. Paralizatory elektryczne, broƒ gazowà i r´czne
miotacze gazu mo˝na stosowaç w celu odparcia czyn-
nej napaÊci, pokonania czynnego oporu albo udarem-
nienia ucieczki osoby zatrzymanej lub doprowadzonej
w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2.

6. ˚o∏nierze WSI mogà stosowaç jedynie Êrodki
przymusu bezpoÊredniego odpowiadajàce potrzebom
wynikajàcym z zaistnia∏ej sytuacji i niezb´dne do wy-
muszenia podporzàdkowania si´ wydanym polece-
niom, wykonania czynnoÊci s∏u˝bowych lub odparcia
czynnej napaÊci oraz powodujàce mo˝liwie najmniej-
szà dolegliwoÊç dla osoby, wobec której zosta∏y u˝yte.

7. Ârodki przymusu bezpoÊredniego mogà byç sto-
sowane po uprzednim wezwaniu do zachowania si´
zgodnego z prawem oraz po bezskutecznym uprzedze-
niu o zamiarze ich u˝ycia.

8. Mo˝na odstàpiç od wymogów okreÊlonych
w ust. 7, je˝eli zw∏oka:

1) w zastosowaniu Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go grozi∏aby niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia lub
zdrowia ludzkiego, wolnoÊci obywateli albo uszko-
dzeniem mienia;

2) uniemo˝liwi∏aby uj´cie osoby podejrzanej o pope∏-
nienie przest´pstwa lub poszukiwanej albo umo˝-
liwi∏aby ucieczk´ takiej osoby.

9. Od stosowania Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego nale˝y odstàpiç, gdy osoba, wobec której u˝yto
tych Êrodków, podporzàdkowa∏a si´ wydanym polece-
niom.

10. ̊ o∏nierz WSI jest obowiàzany udzieliç pierwszej
pomocy osobie zranionej wskutek zastosowania Êrod-
ka przymusu bezpoÊredniego, a w razie potrzeby we-
zwaç lekarza.

11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i tryb stosowania przez ˝o∏-
nierzy WSI Êrodków przymusu bezpoÊredniego, o któ-
rych mowa w ust. 1, a tak˝e sposób dokumentowania
przypadków zastosowania tych Êrodków, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ ochrony interesów osób, wobec których
mogà byç one u˝yte.

Art. 22. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego,
o których mowa w art. 21 ust. 1, okaza∏y si´ niewystar-
czajàce lub je˝eli ich u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci
zdarzenia nie jest mo˝liwe, ˝o∏nierze WSI majà prawo
u˝ycia broni palnej wy∏àcznie:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego
zamachu na ˝ycie, zdrowie lub wolnoÊç ˝o∏nierza
lub innej osoby albo w celu przeciwdzia∏ania czyn-
noÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do takiego
zamachu;

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

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie i prze-
mocà odebraç broƒ palnà ˝o∏nierzowi lub innej
osobie uprawnionej do jej posiadania;

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpoÊredniego
i gwa∏townego zamachu na obiekty lub urzàdzenia
wa˝ne dla obronnoÊci paƒstwa lub bezpieczeƒ-
stwa Si∏ Zbrojnych;

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàce-
go jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝y-
cia, zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka;

6) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni jest 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, stwarzajàc w ten sposób zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia cz∏owieka;

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

9) w celu uj´cia lub udaremnienia ucieczki osoby za-
trzymanej w zwiàzku z podejrzeniem pope∏nienia
przest´pstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2.

2. ˚o∏nierz WSI, który podjà∏ decyzj´ o u˝yciu bro-
ni palnej, powinien post´powaç ze szczególnà rozwa-
gà, traktujàc broƒ jako ostateczny Êrodek dzia∏ania.
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3. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w spo-
sób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ oso-
bie, przeciwko której u˝yto broni palnej.

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 jej u˝ycia.

Art. 23. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1—3, oraz na spo-
sób zastosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego
lub u˝ycia broni palnej przez ˝o∏nierzy WSI, osobie,
wobec której zosta∏a wykonana taka czynnoÊç albo wo-
bec której zosta∏ zastosowany taki Êrodek lub u˝yta ta-
ka broƒ, przys∏uguje za˝alenie do Sàdu w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia czynnoÊci, zastosowa-
nia Êrodka lub u˝ycia broni. W sprawach tych stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kpk dotyczàce post´powa-
nia odwo∏awczego w sprawach podlegajàcych orzecz-
nictwu sàdów wojskowych.

Art. 24. 1. W przypadku czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych podejmowanych przez WSI w celu reali-
zacji zadaƒ, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—8,
gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskuteczne albo gdy za-
chodzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà one
nieskuteczne lub nieprzydatne, Sàd, na pisemny wnio-
sek Szefa WSI, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, mo˝e, w drodze postano-
wienia, zarzàdziç kontrol´ operacyjnà.

2. Kontrola operacyjna jest prowadzona 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 lub teleinformatycznych.

3. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Na pisemny wniosek Szefa WSI,
z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Ge-
neralnego, Sàd mo˝e wydaç postanowienie o jednora-
zowym przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej na okres nie
d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, je˝eli nie usta∏y przyczy-
ny zarzàdzenia tej kontroli.

4. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas
prowadzenia kontroli operacyjnej pojawià si´ nowe
okolicznoÊci istotne dla sprawy albo dla zapobie˝enia
przest´pstwu lub wykrycia przest´pstwa, albo te˝ dla
ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przest´pstwa,
Sàd, na pisemny wniosek Szefa WSI, z∏o˝ony po uzy-
skaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo-
˝e wydaç postanowienie o zarzàdzeniu kontroli opera-
cyjnej na czas oznaczony równie˝ po up∏ywie okresów,
o których mowa w ust. 3.

5. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, je˝eli mo-
g∏oby to spowodowaç utrat´ informacji istotnych dla
obronnoÊci paƒstwa lub bezpieczeƒstwa Si∏ Zbrojnych
albo zatarcie lub zniszczenie dowodów przest´pstwa,
Szef WSI mo˝e zarzàdziç, po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Prokuratora Generalnego, kontrol´ operacyjnà,
zwracajàc si´ jednoczeÊnie do Sàdu z pisemnym wnio-
skiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie
nieudzielenia przez Sàd zgody w terminie 5 dni od dnia
zarzàdzenia kontroli operacyjnej Szef WSI wstrzymuje
kontrol´ operacyjnà oraz zarzàdza protokolarne, komi-
syjne zniszczenie materia∏ów zgromadzonych podczas
jej prowadzenia.

6. Sàd mo˝e zezwoliç, na pisemny wniosek Szefa
WSI, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokurato-
ra Generalnego, na odstàpienie od zniszczenia mate-
ria∏ów, o których mowa w ust. 5, je˝eli stanowià one
dowód lub wskazujà na zamiar pope∏nienia przest´p-
stwa.

Art. 25. 1. Wniosek Szefa WSI, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 i 3—6, zawiera w szczególnoÊci:

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

2) opis sprawy lub przest´pstwa, z podaniem, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, jego kwalifikacji prawnej;

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

4) dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jedno-
znaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wo-
bec którego stosowana b´dzie kontrola operacyjna,
ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) okreÊlenie celu, czasu i rodzaju kontroli opera-
cyjnej.

2. Sàd przed wydaniem postanowienia, o którym
mowa w art. 24 ust. 3—6, zapoznaje si´ z materia∏ami
uzasadniajàcymi wniosek, zgromadzonymi podczas
prowadzenia kontroli operacyjnej zarzàdzonej w tej
sprawie.

3. Wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 3—6,
Sàd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym czynnoÊci
Sàdu zwiàzane z rozpoznawaniem tych wniosków re-
alizuje si´ w warunkach przewidzianych dla przekazy-
wania, przechowywania i udost´pniania informacji
niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem prze-
pisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kpk. W po-
siedzeniu Sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcznie prokura-
tor i przedstawiciel Szefa WSI.

4. Trybu, o którym mowa w art. 24 oraz w art. 25
ust. 2 i 3, nie stosuje si´, je˝eli kontrola operacyjna jest
prowadzona za wyra˝onà na piÊmie zgodà osoby b´-
dàcej nadawcà lub odbiorcà przekazu informacji.

Art. 26. 1. Kontrol´ operacyjnà koƒczy si´ wraz
z ustaniem przyczyn jej zarzàdzenia, nie póêniej jednak
ni˝ z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zarzàdzona.
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2. Szef WSI informuje pisemnie Prokuratora Gene-
ralnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakoƒ-
czeniu, a na jego ˝àdanie — równie˝ o przebiegu tej
kontroli, przedstawiajàc zebrane w jej toku materia∏y.

3. W przypadku uzyskania w toku prowadzenia kon-
troli operacyjnej dowodów, pozwalajàcych na wszcz´-
cie post´powania karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego, Szef WSI przeka-
zuje Prokuratorowi Generalnemu materia∏y zgromadzo-
ne podczas prowadzenia tej kontroli, w razie potrzeby
wraz z zawiadomieniem o pope∏nieniu przest´pstwa.

4. Zgromadzone podczas prowadzenia kontroli
operacyjnej materia∏y, które nie sà istotne dla obron-
noÊci paƒstwa lub bezpieczeƒstwa Si∏ Zbrojnych albo
nie stanowià informacji potwierdzajàcych pope∏nienie
przest´pstwa, podlegajà niezw∏ocznemu, protokolar-
nemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia-
∏ów zarzàdza Szef WSI, po uzyskaniu zgody Ministra
Obrony Narodowej.

5. Operatorzy Êwiadczàcy us∏ugi telekomunikacyjne
w sieciach publicznych oraz podmioty Êwiadczàce us∏u-
gi pocztowe sà obowiàzani do zapewnienia na w∏asny
koszt warunków technicznych i organizacyjnych umo˝li-
wiajàcych prowadzenie przez WSI kontroli operacyjnej.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób dokumentowania kontroli
operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania
wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, prze-
kazywania oraz przetwarzania i niszczenia materia∏ów
uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia niejawnego cha-
rakteru podejmowanych czynnoÊci i uzyskanych mate-
ria∏ów, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

Art. 27. 1. Obowiàzek uzyskania postanowienia Sà-
du, o którym mowa w art. 24 ust. 1, nie dotyczy infor-
macji niezb´dnych do realizacji przez WSI zadaƒ okre-
Êlonych w art. 3 ust. 1, w postaci danych:

1) identyfikacyjnych abonenta oraz dotyczàcych fak-
tu, okolicznoÊci i rodzaju po∏àczenia lub prób uzy-
skania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi zakoƒcze-
niami sieci telekomunikacyjnej;

2) dotyczàcych identyfikacji oraz lokalizacji zakoƒ-
czeƒ sieci telekomunikacyjnych, mi´dzy którymi
wykonano po∏àczenie.

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

1) pisemny wniosek Szefa WSI lub osoby przez niego
upowa˝nionej;

2) ustne ˝àdanie ˝o∏nierza WSI, posiadajàcego pi-
semne imienne upowa˝nienie Szefa WSI, okazane
wraz z legitymacjà ˝o∏nierza WSI.

3. Operator sieci telekomunikacyjnej jest obowià-
zany udost´pniç dane, o których mowa w ust. 1, ̋ o∏nie-
rzowi WSI, o którym mowa w ust. 2.

4. Operator sieci telekomunikacyjnej zawiadamia
Szefa WSI o ujawnieniu danych w trybie okreÊlonym
w ust. 2 pkt 2.

5. Wyst´powanie o informacje i dane, o których
mowa w ust. 1, oraz ich udost´pnianie mo˝e nast´po-
waç za pomocà sieci telekomunikacyjnej, w sposób
ustalony przez Szefa WSI.

Art. 28. 1.  W sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w art. 3 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,
zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych
z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, albo których
wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi ob-
rót jest zabroniony, a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu ko-
rzyÊci majàtkowej.

2. Szef WSI mo˝e zarzàdziç czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, na czas okreÊlony, po uzyskaniu pisem-
nej zgody Prokuratora Generalnego, którego na bie˝à-
co informuje o przebiegu tych czynnoÊci i ich wyniku.

3. CzynnoÊci, o których mowa 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, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, Szef WSI
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu informacje
i materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci okreÊlonych
w ust. 1 wraz z zawiadomieniem o pope∏nieniu prze-
st´pstwa.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumen-
towania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wzory
stosowanych druków i rejestrów, a tak˝e sposób prze-
chowywania, przekazywania oraz niszczenia materia-
∏ów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych
w zwiàzku z realizacjà tych czynnoÊci, uwzgl´dniajàc
ich niejawny charakter. 

Art. 29. 1. W sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w art. 3 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 WSI mo˝e, przed
wszcz´ciem post´powania karnego, zarzàdziç niejaw-
ne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, prze-
chowywania lub obrotu przedmiotami przest´pstwa,
je˝eli nie stworzy to zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

2. O zarzàdzeniu, przebiegu i wynikach czynnoÊci
podj´tych w trybie ust. 1 Szef WSI niezw∏ocznie pisem-
nie zawiadamia Prokuratora Generalnego, który mo˝e
nakazaç ich zaniechanie.

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

4. W przypadku potwierdzenia w toku czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, informacji o przest´pstwie,
Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu in-
formacje i materia∏y uzyskane w wyniku tych czynno-
Êci wraz z zawiadomieniem o pope∏nieniu przest´p-
stwa.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumen-
towania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wzory
stosowanych druków i rejestrów, a tak˝e sposób prze-
chowywania, przekazywania oraz niszczenia materia-
∏ów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych
w zwiàzku z realizacjà tych czynnoÊci, uwzgl´dniajàc
ich niejawny charakter.

Art. 30. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 28 i 29, mo˝e byç prowadzona kontrola
treÊci korespondencji i zawartoÊci przesy∏ek lub stoso-
wane Êrodki techniczne, na zasadach okreÊlonych
w art. 24—26. 

Art. 31. Nie pope∏nia przest´pstwa, kto, b´dàc do
tego uprawnionym, wykonuje czynnoÊci okreÊlone
w art. 28 ust. 1, je˝eli zosta∏y zachowane warunki,
o których mowa w art. 28 ust. 3, a tak˝e kto wykonuje
czynnoÊci okreÊlone w art. 29 ust. 1. 

Art. 32. 1. W zakresie swoich zadaƒ WSI mogà uzy-
skiwaç informacje, w tym tak˝e niejawnie, gromadziç
je, przechowywaç, sprawdzaç, analizowaç, przetwa-
rzaç i przekazywaç.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu, obieg infor-
macji, w tym niejawnych, w jednostkach organizacyj-
nych WSI.

Art. 33. 1. Uprawnienia WSI, o których mowa
w art. 32 ust. 1, mogà dotyczyç tak˝e danych osobo-
wych, w∏àcznie z danymi, o których mowa w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271), oraz danymi z Krajowego Rejestru
Karnego i Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci.

2. WSI mogà równie˝ korzystaç z danych osobowych
i innych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnio-
ne do tego organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe, bez
wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczà.

3. Administrator zbioru danych jest obowiàzany
udost´pniç WSI dane osobowe, o których mowa
w ust. 1. Fakt udost´pnienia tych danych WSI podlega
ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych.

4. Udost´pnianie danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, ˝o∏nierzowi WSI przez administratora
zbioru danych nast´puje na podstawie pisemnego
imiennego upowa˝nienia Szefa WSI, okazanego wraz
z legitymacjà ˝o∏nierza WSI.

5. Organy w∏adzy publicznej uprawnione do pro-
wadzenia zbiorów danych, na pisemny wniosek Szefa
WSI, mogà wyraziç pisemnà zgod´ na udost´pnianie
danych zgromadzonych w zbiorach jednostkom orga-
nizacyjnym WSI za pomocà urzàdzeƒ telekomunikacyj-
nych, je˝eli jednostki te spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie da-
ne uzyska∏;

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, prze-
chowuje si´ przez okres, w którym sà one niezb´dne do
realizacji ustawowych zadaƒ wykonywanych przez
WSI. Jednostki organizacyjne WSI dokonujà weryfika-
cji tych danych nie rzadziej ni˝ co 10 lat, liczàc od dnia
ich uzyskania, usuwajàc dane zb´dne.

7. Dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, podlegajà protokolarnemu, komisyjnemu
zniszczeniu niezw∏ocznie po stwierdzeniu ich zb´dno-
Êci. Zniszczenie danych osobowych zarzàdza Szef WSI,
po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania WSI in-
formacji o osobie przez organy, s∏u˝by i instytucje paƒ-
stwowe, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc za-
kres przekazywanych informacji, a tak˝e cel i organiza-
cj´ przekazywania informacji oraz sposób ich doku-
mentowania.

9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc niezb´dne dane upowa˝nione-
go ˝o∏nierza WSI.

10. Minister Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu
opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych, okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób i wa-
runki uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania
informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób za-
k∏adania i prowadzenia zbiorów tych informacji, jed-
nostki organizacyjne WSI uprawnione do korzystania
z tych zbiorów, prze∏o˝onych w∏aÊciwych w tych spra-
wach oraz wzory dokumentów obowiàzujàcych przy
przetwarzaniu danych.

Art. 34. 1. W zwiàzku z wykonywaniem swoich za-
daƒ WSI zapewniajà ochron´ danych identyfikujàcych
˝o∏nierzy WSI i osób, o których mowa w art. 35 ust. 1,
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form, metod i sposobów wykonywania zadaƒ, zgroma-
dzonych informacji oraz ochron´ w∏asnych urzàdzeƒ,
obiektów i obszarów.

2. ̊ o∏nierze WSI, wykonujàc czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawcze, mogà pos∏ugiwaç si´ dokumentami
uniemo˝liwiajàcymi ustalenie danych identyfikujàcych
˝o∏nierza oraz Êrodków, którymi pos∏uguje si´ on przy
wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych.

3. Osoby udzielajàce WSI pomocy przy wykonywa-
niu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych mogà po-
s∏ugiwaç si´ dokumentami, o których mowa w ust. 2.

4. WSI, na wniosek uprawnionych organów, s∏u˝b
i instytucji paƒstwowych, sporzàdzajà i wydajà doku-
menty wojskowe uniemo˝liwiajàce ustalenie danych
identyfikujàcych ˝o∏nierzy, funkcjonariuszy albo pra-
cowników tych organów, s∏u˝b i instytucji, a tak˝e pro-
wadzà rejestr tych dokumentów.

5. Na pisemny wniosek Szefa WSI, uprawnione or-
gany, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe wydajà dokumen-
ty i znaki identyfikujàce osobom pos∏ugujàcym si´ ni-
mi jako funkcjonariusze lub pracownicy tych organów,
s∏u˝b lub instytucji paƒstwowych.

6. Nie pope∏nia przest´pstwa:

1) kto poleca sporzàdzenie lub kieruje sporzàdzeniem
dokumentów, o których mowa w ust. 2—5;

2) kto sporzàdza dokumenty, o których mowa
w ust. 2—5;

3) kto udziela pomocy w sporzàdzeniu dokumentów,
o których mowa w ust. 2—5;

4) ˝o∏nierz WSI lub osoba wymieniona w ust. 3, po-
s∏ugujàcy si´ przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których
mowa w ust. 2—5.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu, sposób wspó∏-
dzia∏ania w∏aÊciwych organów, s∏u˝b i instytucji paƒ-
stwowych z Szefem WSI przy prowadzeniu rejestru,
o którym mowa w ust. 4, a tak˝e szczegó∏owy tryb wy-
dawania dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5,
uwzgl´dniajàc wymogi dotyczàce ochrony informacji
niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

8. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu, szczegó∏owy
tryb wydawania, pos∏ugiwania si´, przechowywania
oraz ewidencjonowania dokumentów, o których mowa
w ust. 2 i 3, a tak˝e sposób prowadzenia rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 4.

Art. 35. 1. WSI przy wykonywaniu swoich zadaƒ
mogà korzystaç, z zastrze˝eniem art. 36, z pomocy
osób nieb´dàcych ich ˝o∏nierzami. Zabronione jest,
z zastrze˝eniem ust. 2, ujawnianie danych o osobie
udzielajàcej pomocy WSI 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. 37 ust. 3.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, za udzielenie
pomocy WSI mo˝e byç przyznane wynagrodzenie wy-
p∏acane z funduszu operacyjnego WSI.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, w razie do-
znania uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku po-
wsta∏ego w czasie udzielania pomocy WSI lub w zwiàz-
ku z jej udzielaniem, a tak˝e cz∏onkom rodzin zmar∏ych
wskutek takiego wypadku, przys∏uguje jednorazowe
odszkodowanie, renta inwalidzka i rodzinna oraz
Êwiadczenia wyrównawcze, na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach osobistych
na rzecz obrony w czasie pokoju.

5. Osobom, o których mowa w ust. 1, w zwiàzku
z u˝yciem ich nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych oraz
za instalowanie i eksploatowanie urzàdzeƒ technicz-
nych przys∏uguje rycza∏t, a tak˝e odszkodowanie za
szkody dotyczàce tych nieruchomoÊci i rzeczy rucho-
mych powsta∏e w czasie udzielania pomocy i w zwiàz-
ku z nià, na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepi-
sach o Êwiadczeniach rzeczowych na rzecz obrony
w czasie pokoju.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padkach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 i 6.

Art. 36. WSI przy wykonywaniu swoich zadaƒ nie
mogà korzystaç z tajnej wspó∏pracy z osobami, o których
mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa 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,
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921).

Art. 37. 1. Minister Obrony Narodowej mo˝e ze-
zwalaç ˝o∏nierzom WSI i pracownikom zatrudnionym
w WSI oraz ich by∏ym ˝o∏nierzom i pracownikom, po
ustaniu stosunku s∏u˝bowego lub stosunku pracy
w WSI, a tak˝e osobom udzielajàcym im pomocy w wy-
konywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, na
udzielenie informacji niejawnej okreÊlonej osobie lub
jednostce organizacyjnej. 

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

1) osobie, je˝eli zosta∏y one uzyskane w wyniku wy-
konywanych przez WSI albo inne organy, s∏u˝by
lub instytucje paƒstwowe czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych;

2) szczegó∏owych formach i metodach wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez WSI
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oraz Êrodkach stosowanych w zwiàzku z wykony-
waniem tych czynnoÊci;

3) osobie udzielajàcej pomocy WSI, o której mowa
w art. 35 ust. 1.

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si´
w przypadku ˝àdania:

1) prokuratora albo sàdu, zg∏oszonego w zwiàzku
z post´powaniem karnym w sprawie o czyn zabro-
niony, stanowiàcy zbrodni´ przeciwko pokojowi,
ludzkoÊci oraz zbrodni´ wojennà albo zbrodni´
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e prze-
st´pstwo przeciwko ˝yciu i zdrowiu, je˝eli jego na-
st´pstwem by∏a Êmierç cz∏owieka;

2) Sàdu Apelacyjnego w Warszawie lub Rzecznika In-
teresu Publicznego, zg∏oszonego w celu przepro-
wadzenia post´powania lustracyjnego lub w celu
realizacji zadaƒ Rzecznika Interesu Publicznego;

3) uprawnionego organu, zg∏oszonego w celu prze-
prowadzenia post´powania sprawdzajàcego na
podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si´
równie˝ w przypadku ˝àdania prokuratora lub sàdu
uzasadnionego podejrzeniem co do pope∏nienia prze-
st´pstwa Êciganego z oskar˝enia publicznego w zwiàz-
ku z wykonywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych.

5. W razie odmowy zwolnienia ˝o∏nierza WSI, pra-
cownika zatrudnionego w WSI lub osoby udzielajàcej
im pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych od obowiàzku zachowania tajemnicy
paƒstwowej albo odmowy zezwolenia na udost´pnie-
nie dokumentów lub materia∏ów obj´tych tajemnicà
paƒstwowà, pomimo ˝àdania prokuratora lub sàdu,
zg∏oszonego w zwiàzku z post´powaniem karnym,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Minister Obrony Naro-
dowej przedstawia ˝àdane dokumenty i materia∏y oraz
stanowisko zawierajàce wyjaÊnienia okolicznoÊci spra-
wy Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego.

6. Minister Obrony Narodowej zwalnia od obowiàz-
ku zachowania tajemnicy lub udost´pnia dokumenty
i materia∏y obj´te tajemnicà, w przypadku gdy Pierw-
szy Prezes Sàdu Najwy˝szego stwierdzi, ˝e uwzgl´d-
nienie ˝àdania prokuratora lub sàdu jest konieczne do
prawid∏owoÊci post´powania karnego.

Rozdzia∏ 4

Przepisy szczególne dotyczàce s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych 

Art. 38. 1. Do ˝o∏nierzy WSI, w sprawach nieuregu-
lowanych w niniejszej ustawie, stosuje si´ przepisy do-
tyczàce s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

2. Do jednostek organizacyjnych WSI, w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje si´ prze-
pisy dotyczàce jednostek wojskowych Si∏ Zbrojnych.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe umundurowanie, ubiór,
uzbrojenie i wyposa˝enie przys∏ugujàce ˝o∏nierzom
WSI w zwiàzku z wykonywaniem przez nich zadaƒ s∏u˝-
bowych, uwzgl´dniajàc specyfik´ s∏u˝by w WSI oraz
wynikajàce z niej wymogi w zakresie umundurowania,
ubioru, uzbrojenia i wyposa˝enia ˝o∏nierzy WSI.

Art. 39. 1. Kandydatów do s∏u˝by WSI przyjmuje si´
spoÊród ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà jako s∏u˝b´ sta∏à lub s∏u˝b´ kontrak-
towà.

2. Przyj´cie kandydata do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej w WSI nast´puje po przeprowadzeniu post´powa-
nia kwalifikacyjnego, na które sk∏adajà si´:

1) rozpatrzenie wniosku (podania) o przyj´cie do
s∏u˝by w WSI, kwestionariusza osobowego, a tak-
˝e dokumentów stwierdzajàcych wymagane wy-
kszta∏cenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawiera-
jàcych dane o dotychczasowym przebiegu s∏u˝by
i zatrudnienia;

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) post´powanie sprawdzajàce specjalne, okreÊlone
w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

4) ustalenie, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w prze-
pisach o s∏u˝bie wojskowej ̋ o∏nierzy zawodowych,
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w WSI,
w tym, w stosunku do kandydata na stanowisko
wymagajàce szczególnych umiej´tnoÊci lub pre-
dyspozycji — przeprowadzenie badania psychofi-
zjologicznego.

3. Post´powanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏nierzy WSI. Szef WSI
decyduje o wszcz´ciu post´powania wobec ˝o∏nierza
WSI.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb i sposób przeprowa-
dzania post´powania kwalifikacyjnego wobec kandy-
datów do s∏u˝by w WSI, a tak˝e wzór stosowanego
kwestionariusza osobowego, uwzgl´dniajàc czynnoÊci
niezb´dne do podj´cia przez w∏aÊciwe organy decyzji
dotyczàcej ̋ o∏nierza ubiegajàcego si´ o przyj´cie do tej
s∏u˝by.

Art. 40. 1. ˚o∏nierza WSI, je˝eli jest to uzasadnione
zadaniami wykonywanymi przez WSI, za jego pisemnà
zgodà, mo˝na oddelegowaç do wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych poza WSI. W takim przypadku nie stosuje
si´ przepisów o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych dotyczàcych wyznaczania do pe∏nienia s∏u˝by
poza resortem obrony narodowej i poza granicami
paƒstwa, a tak˝e delegowania do wykonywania zadaƒ
poza jednostkà wojskowà.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb oddelegowania, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz wysokoÊç i sposób wyp∏aca-
nia uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przy-
s∏ugujàcych oddelegowanemu ˝o∏nierzowi WSI,
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uwzgl´dniajàc miejsce oraz charakter i zakres wykony-
wanych przez niego zadaƒ s∏u˝bowych poza WSI, a tak-
˝e okreÊli, uwzgl´dniajàc przepisy o ochronie informa-
cji niejawnych, szczególne uprawnienia i obowiàzki od-
delegowanego ̋ o∏nierza WSI, w tym równie˝ pe∏niàce-
go s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, szczegó∏owe uprawnienia i obowiàzki odde-
legowanego ˝o∏nierza WSI dotyczàce realizowanych
przez niego zadaƒ WSI.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 41. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874)
uchyla si´ art. 15. 

Art. 42. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, 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, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178,
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824
oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

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

„1. Nie podlega kontroli skarbowej celowoÊç
i sposób wykorzystywania Êrodków bud˝eto-
wych oraz mienia paƒstwowego na cele spe-
cjalne w jednostkach organizacyjnych:

1) podleg∏ych lub nadzorowanych przez Mini-
stra Obrony Narodowej,

2) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,

3) Agencji Wywiadu,

4) Biura Ochrony Rzàdu,

5) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

6) Policji,

7) Stra˝y Granicznej.”;

2) w art. 34b w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Poli-
cji, Stra˝y Granicznej, Wojskowym S∏u˝bom
Informacyjnym i ˚andarmerii Wojskowej,”;

3) w art. 36 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, kontrola skarbowa wspó∏dzia∏a z orga-
nami celnymi, Agencjà Bezpieczeƒstwa We-

wn´trznego, Policjà, Stra˝à Granicznà, Wojsko-
wymi S∏u˝bami Informacyjnymi i ˚andarmerià
Wojskowà.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty-
tucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48,
poz. 553 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b specjalnych
upowa˝nieni odpowiednio przez Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji
Wywiadu lub Szefa Wojskowych S∏u˝b Informa-
cyjnych dzia∏ajàc w zakresie zadaƒ ustawowych,
po zawiadomieniu Prezesa Instytutu Pami´ci, mo-
gà mieç wglàd do danych zawartych w dokumen-
tach gromadzonych przez Instytut Pami´ci, w gra-
nicach upowa˝nienia.”.

Art. 44. 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,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r.
Nr 113, poz. 1070) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Kandydat ubiegajàcy si´ o przyj´cie do s∏u˝by
w ˚andarmerii Wojskowej mo˝e byç poddany
badaniom psychofizjologicznym.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 45. ˚o∏nierze zawodowi, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏nià s∏u˝b´ w jednostkach
organizacyjnych WSI dzia∏ajàcych na podstawie do-
tychczas obowiàzujàcych przepisów, stajà si´ ˝o∏nie-
rzami WSI, z utrzymaniem dotychczasowych warun-
ków s∏u˝by i stanowisk s∏u˝bowych, zachowujàc cià-
g∏oÊç s∏u˝by.

Art. 46. Rozkazy, decyzje, poÊwiadczenia bezpie-
czeƒstwa, certyfikaty i Êwiadectwa bezpieczeƒstwa
przemys∏owego oraz umowy i porozumienia, odpo-
wiednio wydane lub zawarte przez Szefa WSI na
podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów,
zachowujà wa˝noÊç, chyba ˝e na podstawie odr´b-
nych przepisów zostanà zmienione lub utracà wa˝-
noÊç.

Art. 47. W sprawach uregulowanych niniejszà usta-
wà do czasu wydania przewidzianych w niej przepisów
wykonawczych stosuje si´ odpowiednio dotychczas
obowiàzujàce przepisy dotyczàce WSI, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ 1 rok od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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