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tychczasowym, zachowujà wa˝noÊç do dnia up∏ywu
terminu okreÊlonego w upowa˝nieniu, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2005 r.
Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust 2, art. 8 ust. 2, art. 9
i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych
na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 6, art. 9,
art. 9a i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej

Poz. 1493, 1494 i 1495

jednak ni˝ przez okres 30 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 6. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy —
Prawo o miarach nastàpi w terminie 6 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1494
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i organizacji
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181,
poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i organizacji Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1257) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

„5) z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o ustanowieniu
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru (Dz. U. Nr 225,
poz. 2230).”;
2) w § 2 w ust. 2 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) prowadzenie spraw zwiàzanych z procedurà
nadawania Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) w § 1 w ust. 3 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

1495
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe S∏u˝by Informacyjne niektórych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, a tak˝e sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia
materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w zwiàzku z realizacjà tych czynnoÊci
Na podstawie art. 28 ust. 5 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez
Wojskowe S∏u˝by Informacyjne, zwane dalej
„WSI”, czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych polegajàcych na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi
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albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej, zwanych
dalej „czynnoÊciami”;
2) sposób przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub
wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci;
3) wzory stosowanych druków i rejestrów.
§ 2. CzynnoÊci przeprowadza si´ i dokumentuje
w sposób zapewniajàcy ochron´ danych identyfikujàcych ˝o∏nierza WSI i osoby udzielajàcej pomocy WSI
przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadaƒ WSI oraz
zgromadzonych przez nie informacji, a tak˝e ochron´
ich urzàdzeƒ, obiektów i obszarów.
§ 3. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ przez:
1) nabycie lub zbycie, polegajàce na odp∏atnym lub
nieodp∏atnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1;
2) przej´cie, polegajàce na wejÊciu w posiadanie
przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane, stosownie do okolicznoÊci, za wiedzà lub
bez wiedzy osoby posiadajàcej te przedmioty;
3) przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej w postaci pieni´dzy lub innych Êrodków p∏atniczych,
papierów wartoÊciowych albo przedmiotów stanowiàcych korzyÊç majàtkowà.
2. Podczas przeprowadzania czynnoÊci podejmuje
si´ przedsi´wzi´cia i stosuje Êrodki konieczne do zapewnienia bezpieczeƒstwa osobistego ˝o∏nierza WSI
i osoby udzielajàcej mu pomocy.
§ 4. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ przez czas okreÊlony w zarzàdzeniu Szefa WSI, chyba ˝e wczeÊniej zostanie osiàgni´ty cel czynnoÊci lub wystàpi trwa∏y
brak mo˝liwoÊci ich wykonywania.
2. Zaprzestanie czynnoÊci z powodu trwa∏ego braku mo˝liwoÊci ich wykonywania wymaga akceptacji
Szefa WSI.
§ 5. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:
1) zgoda Prokuratora Generalnego na zarzàdzenie
czynnoÊci przez Szefa WSI;
2) zarzàdzenie Szefa WSI o przeprowadzeniu czynnoÊci;
3) informacja Szefa WSI dla Prokuratora Generalnego o przebiegu czynnoÊci i ich wyniku;

Poz. 1495

6) protokó∏ komisyjnego zniszczenia materia∏ów i dokumentów
uzyskanych
lub
wytworzonych
w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci.
2. Wzory druków dokumentów, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà:
1) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia — wzór druku zawierajàcego dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2;
2) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia — wzór druku zawierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 3;
3) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia — wzór druku zawierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 4;
4) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia — wzór druku zawierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 6.
3. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e:
1) noÊniki, na których utrwalone zosta∏y informacje
i dowody uzyskane w wyniku przeprowadzenia
czynnoÊci;
2) kopie wykonane z noÊników, o których mowa
w pkt 1;
3) dokumenty sporzàdzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na noÊnikach, o których mowa w pkt 1.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, z których
pierwszy jest przechowywany przez Prokuratora Generalnego, a drugi przez Szefa WSI.
§ 6. 1. Szef WSI prowadzi rejestry zgód i zarzàdzeƒ
dotyczàcych czynnoÊci.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, sà prowadzone w postaci ksiàg albo w systemie informatycznym,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, nabyte, zbyte lub przej´te w ramach czynnoÊci, a tak˝e
przyj´te lub wr´czone w tym trybie korzyÊci majàtkowe, opisuje si´ lub oznacza w sposób umo˝liwiajàcy
ich identyfikacj´, dokumentujàc ten opis lub oznaczenie w odr´bnej notatce s∏u˝bowej sporzàdzanej przez
˝o∏nierza WSI przeprowadzajàcego czynnoÊci.

4) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonych czynnoÊci
sporzàdzana przez ˝o∏nierza WSI prowadzàcego
spraw´ operacyjnà, w ramach której zarzàdzono
czynnoÊci;

2. Przedmioty i korzyÊci majàtkowe, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby poddaje si´ badaniom
specjalistycznym identyfikujàcym ich w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne, rodzaj lub inne cechy mogàce przyczyniç si´ do wykrycia sprawców oraz uzyskania lub
utrwalenia dowodów pope∏nienia przest´pstwa.

5) opis wyników badaƒ specjalistycznych, o których
mowa w § 7 ust. 2;

§ 8. 1. Dokumentacj´ dotyczàcà czynnoÊci, w tym
materia∏y i dokumenty uzyskane lub wytworzone
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w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, zawierajàce dowody
pope∏nienia przest´pstwa, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za poÊrednictwem upowa˝nionego pisemnie ˝o∏nierza WSI.
2. Materia∏y i dokumenty uzyskane lub wytworzone w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, niezawierajàce
dowodów pope∏nienia przest´pstwa, podlegajà niezw∏ocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, zarzàdzanemu przez Szefa WSI.
3. Zniszczenie materia∏ów i dokumentów, o których mowa w ust. 2, przeprowadza si´ przez:
1) usuni´cie zapisów informacji utrwalonych na noÊnikach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2,
w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie treÊci
tych zapisów, a w szczególnoÊci danych osobowych. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników
utrwalonych na nich zapisów nie jest mo˝liwe,

Poz. 1495

uszkadza si´ je w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odczytanie albo dokonuje si´ ich fizycznego zniszczenia;
2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa
w § 5 ust. 3 pkt 3.
§ 9. Do przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporzàdzeniu, stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

Dziennik Ustaw Nr 141

— 9865 —

Poz. 1495
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1495)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO ZGOD¢ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZARZÑDZENIE CZYNNOÂCI
PRZEZ SZEFA WSI ORAZ ZARZÑDZENIE SZEFA WSI O PRZEPROWADZENIU CZYNNOÂCI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO INFORMACJ¢ SZEFA WSI DLA PROKURATORA GENERALNEGO
O PRZEBIEGU CZYNNOÂCI I ICH WYNIKU
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO NOTATK¢ S¸U˚BOWÑ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOÂCI
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO PROTOKÓ¸ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW
I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIÑZKU Z REALIZACJÑ CZYNNOÂCI

WZÓR REJESTRU ZGÓD I ZARZÑDZE¡ DOTYCZÑCYCH CZYNNOÂCI

Za∏àcznik nr 5
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