
organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodar-
ki mieniem b´dàcym w trwa∏ym zarzàdzie lub
u˝ytkowaniu jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych;

2) likwidator lub syndyk likwidowanej osoby praw-
nej, dla której organem za∏o˝ycielskim lub orga-
nem nadzoru by∏ Minister Obrony Narodowej lub
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

2. OkreÊlenie wartoÊci przekazywanych rzeczy ru-
chomych odbywa si´ wed∏ug wartoÊci ksi´gowej net-
to albo wed∏ug ceny sprzeda˝y netto mo˝liwej do uzy-
skania, zale˝nie od tego, która z nich jest ni˝sza,
z uwzgl´dnieniem zu˝ycia fizycznego lub ekonomicz-
nego wynikajàcego z post´pu techniczno-ekonomicz-
nego.

3. Rzeczy ruchome po przekroczeniu obowiàzujà-
cych norm eksploatacyjnych lub ca∏kowicie zamorty-
zowane, przeznaczone do likwidacji lub wycofania
z eksploatacji, wycenia si´ wed∏ug szacunkowej war-
toÊci rynkowej netto.

4. WartoÊç przekazywanych nieruchomoÊci przyj-
muje si´ jako równà:

1) wartoÊci uj´tej w ewidencji iloÊciowo-wartoÊcio-
wej prowadzonej przez w∏aÊciwe organy wojsko-
we oraz organy spraw wewn´trznych;

2) wartoÊci uj´tej w ewidencji paƒstwowych osób
prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy,
je˝eli grunty te stanowi∏y ich w∏asnoÊç;

3) wartoÊci rynkowej, okreÊlonej przez rzeczoznawc´
majàtkowego, o ile Agencja zakwestionuje war-
toÊç nieruchomoÊci przyjmowanà zgodnie z zasa-
dami, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 9. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 19
ust. 3 ustawy, Prezes Agencji wyst´puje z wnioskiem

do w∏aÊciwego sàdu rejonowego o dokonanie wpisu
w dziale drugim ksi´gi wieczystej przez wykreÊlenie
wpisanego uprzednio organu reprezentujàcego Skarb
Paƒstwa i wpisanie w to miejsce Agencji.

§ 10. 1. Do przekazania mienia na podstawie
umów, o których mowa w art. 22 ustawy, stosuje si´
odpowiednio przepisy § 2—5 oraz 7 i 8.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1, okreÊla
si´ w szczególnoÊci:

1) okres, na jaki przekazuje si´ mienie na przechowa-
nie lub u˝ycza Agencji;

2) termin sporzàdzenia protoko∏u zdawczo-odbior-
czego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

3) warunki zwiàzane z przechowaniem lub u˝ycze-
niem mienia;

4) wykaz za∏àczników do umowy.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
umieszcza si´ protokó∏ zdawczo-odbiorczy wymienio-
ny w ust. 2 pkt 2 oraz, w miar´ potrzeby, instrukcje do-
tyczàce przechowywania mienia i zabiegów konser-
wacyjnych.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie
szczegó∏owego trybu przekazywania mienia Skarbu Paƒ-
stwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 100,
poz. 620), które utraci∏o moc wraz z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), to
jest z dniem 7 listopada 2003 r. 
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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.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Urz´dowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 286) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Urz´dowi Patentowemu Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadaje si´ statut stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie nadania
statutu Urz´dowi Patentowemu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 101, poz. 1092).

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 czerwca 2004 r. (poz. 1484)

STATUT URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 1. Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
zwany dalej „Urz´dem Patentowym”, dzia∏a na pod-
stawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏a-
snoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286), zwanej dalej „ustawà”,
oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Prezes Urz´du Patentowego kieruje Urz´-
dem Patentowym przy pomocy zast´pców Prezesa
Urz´du Patentowego.

2. Prezes Urz´du Patentowego mo˝e powo∏ywaç
organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespo-


