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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym informacji
o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione

do tego organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) podmioty uprawnione — organy, s∏u˝by i instytu-
cje paƒstwowe uprawnione do wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;

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

3) ustawa — ustaw´ z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojsko-
wych S∏u˝bach Informacyjnych;

4) informacje — informacje o osobie, o których mo-
wa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 2. Podmioty uprawnione przekazujà WSI infor-
macje uzyskane w wyniku wykonywania czynnoÊci

operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie niezb´dnym
do realizacji zadaƒ WSI okreÊlonych w art. 3 ust. 1 i 3
ustawy.

§ 3. Podmiot uprawniony mo˝e odmówiç prze-
kazania WSI informacji lub ograniczyç ich zakres, 
je˝eli mog∏oby to uniemo˝liwiç wykonywanie jego 
zadaƒ ustawowych lub spowodowaç ujawnienie 
danych o osobie udzielajàcej temu podmiotowi pomo-
cy.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony przekazuje WSI infor-
macje niezw∏ocznie:

1) z urz´du, je˝eli spe∏nione sà warunki, o których
mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, albo

2) na pisemny wniosek WSI.

2. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1,
mogà byç przekazywane tak˝e przez systemy, sieci
oraz urzàdzenia telekomunikacyjne i teleinformatycz-
ne.

§ 5. 1. Szef WSI, a tak˝e szef jednostki organizacyj-
nej WSI lub komórki organizacyjnej Inspektoratu WSI
uprawnionej do wykonywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych albo osoba przez nich upowa˝niona
mogà wystàpiç do kierownika w∏aÊciwej jednostki lub
komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego
z wnioskiem o przekazanie WSI informacji. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
si´ cel uzyskania informacji i szczegó∏owy ich zakres,
a tak˝e wskazuje si´ dane umo˝liwiajàce wyszukanie
informacji w aktach prowadzonych spraw oraz zbio-
rach ewidencyjnych i archiwalnych podmiotu upraw-
nionego.

3. Przed wystàpieniem do podmiotu uprawnione-
go z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, WSI doko-
nujà stosownych sprawdzeƒ we w∏asnych zbiorach
ewidencyjnych i archiwalnych.

§ 6. 1. Informacje przekazuje WSI kierownik jed-
nostki lub komórki organizacyjnej podmiotu upraw-
nionego, uprawnionej do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub ar-
chiwalnych albo osoba przez niego upowa˝niona.

2. Przekazanie WSI informacji dokumentuje si´ od-
powiednio w sposób w∏aÊciwy dla podmiotu upraw-
nionego i dla WSI, zgodnie z obowiàzujàcymi ich
w tym zakresie zasadami i trybem post´powania.

§ 7. Do przekazywania WSI informacji przez pod-
mioty uprawnione, w sprawach nieuregulowanych
w rozporzàdzeniu, stosuje si´ przepisy o ochronie in-
formacji niejawnych.

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