
§ 26. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, sto-
sownie do ustaleƒ Ministra Obrony Narodowej: 

1) przygotowuje i zapewnia eksploatacj´ okreÊlonych
linii i stacji kolejowych oraz punktów ∏adunkowych
i dojazdów drogowych w odniesieniu do tymcza-
sowych rejonów prze∏adunkowych;

2) koordynuje odtwarzanie sieci i obiektów kolejo-
wych zgodnie z planem os∏ony technicznej;

3) ustala kolejnoÊç odbudowy zniszczonych w czasie
wojny obiektów sieci kolejowej, szczególnie wa˝-
nych dla Si∏ Zbrojnych.

§ 27. Realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w § 25 ust. 2 za-
pewnia minister w∏aÊciwy do spraw transportu w try-
bie przepisów ustawy oraz ustawy o organizowaniu
zadaƒ. 

§ 28. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
oraz wojewodowie zapewniajà przygotowanie jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji, przeznaczonych
do realizacji zadaƒ os∏ony technicznej sieci kolejowej
w czasie podwy˝szania gotowoÊci obronnej paƒstwa
i w czasie wojny.

2. Realizacja zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 nast´puje
w trybie przepisów ustawy. 

§ 29. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, ustala zakres wykorzystania w czasie woj-
ny funkcjonariuszy Stra˝y Ochrony Kolei do ochrony
obiektów, mienia i porzàdku na obszarze kolejowym.

§ 30. 1. Przygotowanie ochrony transportu na po-
trzeby obronne paƒstwa obejmuje w szczególnoÊci:

1) ochron´ i obron´ obiektów infrastruktury transpor-
towej;

2) tworzenie pododdzia∏ów ochronnych;

3) ochron´ punktów za∏adowczych, stacji oraz prze-
wo˝onych towarów i osób przed oddzia∏ywaniem
przeciwnika oraz obron´ przeciwdywersyjnà i an-

tyterrorystycznà, a tak˝e obron´ i ochron´ przed
Êrodkami masowego ra˝enia;

4) ochron´ i obron´ obiektów i urzàdzeƒ lotnictwa
cywilnego, statków powietrznych realizujàcych za-
dania obronne oraz systemów przeznaczonych do
zarzàdzania ruchem lotniczym;

5) ochron´ portów morskich i rzecznych oraz punk-
tów prze∏adunkowych, baz remontowych statków
oraz obiektów i urzàdzeƒ zapewniajàcych kierowa-
nie transportem morskim i ˝eglugà Êródlàdowà;

6) organizacj´ wspó∏dzia∏ania si∏ i Êrodków ochrony
i obrony, w tym jednostek Si∏ Zbrojnych, realizujà-
cych wspólnie zadania szczególnej ochrony obiek-
tów;

7) odtwarzanie zasobów si∏ i Êrodków, niezb´dnych
do realizacji zadaƒ ochronnych.

2. Realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 za-
pewniajà ministrowie i wojewodowie, we w∏aÊciwoÊci
których znajdujà si´ te obiekty, z tym ˝e zadania zwià-
zane ze szczególnà ochronà obiektów realizuje si´
w trybie przepisów odr´bnych.

3. Zadania okreÊlone w ust. 1 pkt 2 realizujà mini-
strowie i wojewodowie w trybie przepisów ustawy. 

4. Zadania okreÊlone w ust. 1 pkt 3—5 realizuje Mi-
nister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu oraz wojewodowie poprzez podleg∏e, wy-
specjalizowane formacje ochronne i obronne, w tym
jednostki Si∏ Zbrojnych; wspó∏dzia∏anie wszystkich si∏
i Êrodków b´dàcych we w∏aÊciwoÊci wymienionych
organów zapewniajà wojewodowie, starostowie, wój-
towie i burmistrzowie (prezydenci) na terenie ich dzia-
∏ania.

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której nast´puje uzy-
skanie cz∏onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu sk∏adania oÊwiadczenia o ma∏-
˝eƒskich stosunkach majàtkowych cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwarte-
go funduszu emerytalnego o ka˝dorazowej zmianie w stosunku do treÊci takiego oÊwiadczenia, obejmujàcej 

Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-

duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,

z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia
umowy, na podstawie której nast´puje uzyskanie
cz∏onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, spo-
sobu i terminu sk∏adania oÊwiadczenia o ma∏˝eƒskich
stosunkach majàtkowych cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego fundu-
szu emerytalnego o ka˝dorazowej zmianie w stosunku
do treÊci takiego oÊwiadczenia, obejmujàcej Êrodki
zgromadzone na rachunku cz∏onka (Dz. U. Nr 84,
poz. 534), wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba przyst´pujàca do otwartego fundu-
szu emerytalnego sk∏ada funduszowi dekla-
racj´ przystàpienia do tego funduszu na for-
mularzu umowy udost´pnionym przez ten
fundusz.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z formularzem umowy, o którym mo-
wa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny
udost´pnia ostatnio og∏oszony prospekt in-
formacyjny funduszu.”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imienne wskazanie osoby lub osób fizycz-
nych, którym w razie Êmierci osoby przyst´-
pujàcej do otwartego funduszu emerytalne-
go zostanà wyp∏acone Êrodki niewykorzy-
stane zgodnie z art. 131 ustawy,”;

3) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informacj´ o skutkach rozwiàzania umowy
z otwartym funduszem emerytalnym lub re-
zygnacji z cz∏onkostwa w funduszu przed
up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz oÊwiadczenie
osoby przyst´pujàcej do funduszu o znajo-
moÊci tych skutków,”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) informacj´ o obowiàzkach, okreÊlonych
w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przeka-
zywanych do otwartego funduszu emerytal-
nego przez jego cz∏onka w celu wykonania
tych obowiàzków.”;

4) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarty fundusz emerytalny informuje osob´
przyst´pujàcà do funduszu o numerze rachun-
ku w funduszu przez wpisanie go do formula-
rza umowy albo przekazanie pisemnej infor-
macji o tym numerze w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez fundusz informacji z Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o dokonaniu
odpowiedniego wpisu lub zmian w Central-
nym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3 lit. b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
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w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 
do wykonywania zadaƒ poza Agencjà

Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb oddelegowania funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanych

dalej „funkcjonariuszami”, do wykonywania za-
daƒ poza Agencjà Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
zwanà dalej „ABW”;

2) uprawnienia i obowiàzki funkcjonariuszy w czasie
oddelegowania;

3) wysokoÊç i sposób wyp∏acania uposa˝enia i in-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych od-
delegowanym funkcjonariuszom;

4) szczególne uprawnienia i obowiàzki funkcjonariu-
sza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami kraju.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.


