
Na podstawie art. 5 ust. 4 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 zakres i tryb wspó∏-
dzia∏ania Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, zwa-
nych dalej „WSI”, z odpowiednimi organami, s∏u˝ba-
mi i instytucjami podleg∏ymi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, z odpowiednimi organami
i jednostkami organizacyjnymi podleg∏ymi ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, a tak˝e
z innymi organami, s∏u˝bami i instytucjami uprawnio-
nymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych, zwanymi dalej „odpowiednimi organa-
mi”.

§ 2. Wspó∏dzia∏anie WSI z odpowiednimi organa-
mi odbywa si´ w zakresie ich zadaƒ ustawowych i jest
realizowane przez:

1) wymian´ informacji o zagro˝eniach majàcych
wp∏yw na:

a) obronnoÊç paƒstwa i bezpieczeƒstwo Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ochron´ bezpieczeƒstwa ludzi oraz utrzymywa-
nie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego,

c) ochron´ granicy paƒstwowej,

d) ochron´ interesów i praw majàtkowych Skarbu
Paƒstwa,

e) ochron´ interesów paƒstwa innych ni˝ wymie-
nione w lit. a—d;

2) przekazywanie zgodnie z w∏aÊciwoÊcià informacji
i materia∏ów uzyskanych w wyniku rozpoznawa-
nia, zapobiegania i wykrywania przest´pstw;

3) udzielanie niezb´dnej pomocy przy prowadzeniu
przez WSI post´powaƒ sprawdzajàcych, o których
mowa w przepisach o ochronie informacji niejaw-
nych;

4) wymian´ doÊwiadczeƒ wynikajàcych z wykonywa-
nych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;

5) podejmowanie wspólnych przedsi´wzi´ç opera-
cyjno-rozpoznawczych;

6) udost´pnianie, w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci,
niezb´dnych si∏ i Êrodków, w tym urzàdzeƒ i wypo-
sa˝enia specjalnego oraz obiektów;

7) wspólne organizowanie, w miar´ potrzeb, szkoleƒ
specjalistycznych.

§ 3. Wspó∏dzia∏anie WSI z odpowiednimi organa-
mi odbywa si´ w trybie:

1) bezpoÊrednich lub korespondencyjnych kontak-
tów,

2) bie˝àcych konsultacji dotyczàcych priorytetów
wspó∏dzia∏ania,

3) uzgadniania szczegó∏ów organizacyjnych i tech-
nicznych wspólnych przedsi´wzi´ç

— mi´dzy kierownikami w∏aÊciwych szczebli struktur
organizacyjnych WSI i odpowiednich organów.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie wspó∏dzia∏ania Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych z odpowiednimi organami, s∏u˝bami 
i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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