
Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Minister Obrony Narodowej wydaje zezwole-
nie na rozpowszechnianie rezultatów dzia∏alnoÊci na-
ukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej
˝o∏nierza, zawierajàcych informacje niejawne, na pi-
semny wniosek, zwany dalej „wnioskiem”, tego ˝o∏-
nierza, redaktora naczelnego, wydawcy, przedsi´bior-
cy albo dowódcy jednostki wojskowej, zwanych dalej
„wnioskodawcami”.

§ 2. 1. Wnioskodawca sk∏ada wniosek do Ministra
Obrony Narodowej za poÊrednictwem pe∏nomocnika
Ministra Obrony Narodowej do spraw ochrony infor-
macji niejawnych.

2. Wniosek zawiera:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ wnioskodawcy;

2) nazw´ jednostki lub komórki organizacyjnej,
w której ˝o∏nierz pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà;

3) przedmiot dzia∏alnoÊci naukowej, literackiej, arty-
stycznej lub publicystycznej ˝o∏nierza, ze wskaza-
niem elementów zawierajàcych informacje nie-
jawne;

4) sposób i warunki rozpowszechniania dzia∏alnoÊci,
o której mowa w pkt 3.

§ 3. 1. Pe∏nomocnik Ministra Obrony Narodowej
do spraw ochrony informacji niejawnych mo˝e ˝àdaç
od wnioskodawcy uzupe∏nienia wniosku, w szczegól-
noÊci przez przedstawienie ca∏oÊci lub cz´Êci rezulta-
tów dzia∏alnoÊci naukowej, literackiej, artystycznej lub
publicystycznej ˝o∏nierza, zawierajàcych informacje
niejawne.

2. Pe∏nomocnik Ministra Obrony Narodowej do
spraw ochrony informacji niejawnych przekazuje
Ministrowi Obrony Narodowej wniosek wraz ze swo-
jà opinià w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wnios-
ku.

§ 4. 1. Minister Obrony Narodowej wydaje decy-
zj´ w sprawie zezwolenia lub odmowy zezwolenia na
rozpowszechnianie rezultatów dzia∏alnoÊci nauko-
wej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej ˝o∏-
nierza w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 90 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, przekazuje si´
wnioskodawcy oraz pe∏nomocnikowi Ministra Obrony
Narodowej do spraw ochrony informacji niejawnych.
Je˝eli wniosek z∏o˝y∏ redaktor naczelny, wydawca,
przedsi´biorca albo dowódca jednostki wojskowej,
decyzj´ przekazuje si´ tak˝e zainteresowanemu ˝o∏-
nierzowi.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1992 r.
w sprawie trybu uzyskiwania przez ˝o∏nierzy zezwolenia
na rozpowszechnianie rezultatów swojej dzia∏alnoÊci na-
ukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, za-
wierajàcych wiadomoÊci stanowiàce tajemnic´ paƒstwo-
wà lub s∏u˝bowà (Dz. U. Nr 58, poz. 287), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na
podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie trybu udzielania ˝o∏nierzom w czynnej s∏u˝bie wojskowej zezwoleƒ na rozpowszechnianie
rezultatów ich dzia∏alnoÊci naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej,

zawierajàcych informacje niejawne


