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USTAWA

z dnia 9 czerwca 2006 r.

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne, zwane dalej „CBA”, jako s∏u˝b´ specjalnà do spraw
zwalczania korupcji w ˝yciu publicznym i gospodar-

czym, w szczególnoÊci w instytucjach paƒstwowych
i samorzàdowych, a tak˝e do zwalczania dzia∏alnoÊci
godzàcej w interesy ekonomiczne paƒstwa.

2. Nazwa Centralne Biuro Antykorupcyjne i jej
skrót „CBA” przys∏uguje wy∏àcznie Centralnemu Biu-
ru Antykorupcyjnemu.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustaw´ z dnia 17 listopa-

da 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, ustaw´ z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych, ustaw´ z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pra-
cy, ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, ustaw´ z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji, ustaw´ z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyÊci uzyskanych nies∏usznie kosztem Skarbu Paƒstwa lub innych paƒ-
stwowych osób prawnych, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 23 maja 1991 r. o roz-
wiàzywaniu sporów zbiorowych, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 16 paêdzier-
nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach, ustaw´ z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników, ustaw´
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, ustaw´ z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora,
ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝-
by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne,
ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania
karnego, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu



3. Korupcjà, w rozumieniu ustawy, jest obiecywa-
nie, proponowanie, wr´czanie, ˝àdanie, przyjmowanie
przez jakàkolwiek osob´, bezpoÊrednio lub poÊrednio,
jakiejkolwiek nienale˝nej korzyÊci majàtkowej, osobi-
stej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej
osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy ta-
kich korzyÊci w zamian za dzia∏anie lub zaniechanie
dzia∏ania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w to-
ku dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. Dzia∏alnoÊcià godzàcà w interesy ekonomiczne
paƒstwa, w rozumieniu ustawy, jest ka˝de zachowanie
mogàce spowodowaç w mieniu:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319);

2) jednostki niezaliczanej do sektora finansów pu-
blicznych otrzymujàcej Êrodki publiczne;

3) przedsi´biorcy z udzia∏em Skarbu Paƒstwa lub jed-
nostki samorzàdu terytorialnego 

— znacznà szkod´ w rozumieniu art. 115 § 7 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z póên. zm.2)).

Art. 2. 1. Do zadaƒ CBA, w zakresie w∏aÊciwoÊci
okreÊlonej w art. 1 ust. 1, nale˝y:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-
st´pstw przeciwko: 

a) dzia∏alnoÊci instytucji paƒstwowych oraz samo-
rzàdu terytorialnego, okreÊlonych w art. 228—231
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,
a tak˝e o którym mowa w art. 14 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏-
niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z póên. zm.3)),

b) wymiarowi sprawiedliwoÊci, okreÊlonym
w art. 233, wyborom i referendum, okreÊlonym
w art. 250a, porzàdkowi publicznemu, okreÊlo-
nym w art. 258, wiarygodnoÊci dokumentów,
okreÊlonych w art. 270—273, mieniu, okreÊlo-
nym w art. 286, obrotowi gospodarczemu, okre-
Êlonych w art. 296—297 i 299, obrotowi pie-
ni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, okreÊlo-
nym w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny, a tak˝e o których mowa
w art. 585—592 ustawy z dnia 15 wrze-
Ênia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.4)) oraz
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prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, usta-
w´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, usta-
w´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝etowej, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, usta-
w´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, ustaw´ z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustaw´ z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialno-
Êci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´-
ziennej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu, ustaw´ z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amuni-
cji, ustaw´ z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, ustaw´ z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustaw´ z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustaw´ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadza-
niu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o prze-
ciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, ustaw´ z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym, ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r.
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym,
ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu, ustaw´ z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lot-
nicze, ustaw´ z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa-
˝eniu pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, ustaw´ z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pie-
ni´˝nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierajàcych Êwiadczenie przedemerytalne albo zasi∏ek przedeme-
rytalny, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wy˝szym i ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889 i Nr 243, poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229,
poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.

———————



okreÊlonych w art. 179—183 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), je˝eli pozo-
stajà w zwiàzku z korupcjà lub dzia∏alnoÊcià go-
dzàcà w interesy ekonomiczne paƒstwa,

c) finansowaniu partii politycznych, okreÊlonych
w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 857, z póên. zm.5)), je˝eli pozostajà w zwiàz-
ku z korupcjà,

d) obowiàzkom podatkowym i rozliczeniom z tytu-
∏u dotacji i subwencji, okreÊlonych w rozdziale 6
ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks kar-
ny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.6)), je˝eli pozostajà w zwiàzku z korupcjà lub
dzia∏alnoÊcià godzàcà w interesy ekonomiczne
paƒstwa

— oraz Êciganie ich sprawców; 

2) ujawnianie i przeciwdzia∏anie przypadkom nie-
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje pu-
bliczne;

3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji
przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwro-
cie korzyÊci uzyskanych nies∏usznie kosztem Skar-
bu Paƒstwa lub innych paƒstwowych osób praw-
nych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z póên. zm.7));

4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania okreÊlo-
nych przepisami prawa procedur podejmowania
i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji
i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udziela-
nia zamówieƒ publicznych, rozporzàdzania mie-
niem jednostek lub przedsi´biorców, o których
mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania koncesji,
zezwoleƒ, zwolnieƒ podmiotowych i przedmioto-
wych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów,
por´czeƒ i gwarancji kredytowych; 

5) kontrola prawid∏owoÊci i prawdziwoÊci oÊwiad-
czeƒ majàtkowych lub oÊwiadczeƒ o prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej osób pe∏niàcych funkcje
publiczne, o których mowa w art. 115 § 19 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, sk∏ada-
nych na podstawie odr´bnych przepisów;

6) prowadzenie dzia∏alnoÊci analitycznej dotyczàcej
zjawisk wyst´pujàcych w obszarze w∏aÊciwoÊci
CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informa-
cji Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi Rze-
czypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi.

2. CBA wspó∏dzia∏a w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci
z organizacjami mi´dzynarodowymi na podstawie
umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych oraz odr´b-
nych przepisów.

3. CBA mo˝e prowadziç post´powanie przygoto-
wawcze obejmujàc wszystkie czyny ujawnione w jego
przebiegu, je˝eli pozostajà w zwiàzku podmiotowym
lub przedmiotowym z czynem stanowiàcym podstaw´
jego wszcz´cia. 

4. Dzia∏alnoÊç CBA poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej mo˝e byç prowadzona w zwiàzku z jego
dzia∏alnoÊcià na terytorium paƒstwa wy∏àcznie w za-
kresie realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 1.

Art. 3. Organy administracji rzàdowej, organy sa-
morzàdu terytorialnego oraz instytucje paƒstwowe sà
obowiàzane, w zakresie swojego dzia∏ania, do wspó∏-
pracy z CBA, a w szczególnoÊci udzielania pomocy
w realizacji zadaƒ CBA. 

Art. 4. 1. Dzia∏alnoÊç CBA jest finansowana z bu-
d˝etu paƒstwa.

2. Koszty realizacji zadaƒ CBA, w zakresie których —
ze wzgl´du na wy∏àczenie ich jawnoÊci — nie mogà byç
stosowane przepisy o finansach publicznych, rachun-
kowoÊci i zamówieniach publicznych, sà finansowane
z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego.

3. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego okre-
Êli, w drodze zarzàdzenia, stanowiàcy tajemnic´ paƒ-
stwowà sposób tworzenia i gospodarowania fundu-
szem operacyjnym, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 2

Organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 5. 1. CBA kieruje Szef Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”.

2. Szef CBA jest centralnym organem administra-
cji rzàdowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Mini-
strów, dzia∏ajàcym przy pomocy CBA, które jest urz´-
dem administracji rzàdowej.

3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez
niego cz∏onek Rady Ministrów koordynuje dzia∏alnoÊç
CBA, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych.

Art. 6. 1. Szefa CBA powo∏uje na czteroletnià ka-
dencj´ i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, po zasi´-
gni´ciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623,
Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468
i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1991 r. Nr 75, poz. 331, z 1993 r. Nr 16, poz. 67 i Nr 134,
poz. 647, z 2001 r. Nr 4, poz. 24 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398. 



Kolegium do Spraw S∏u˝b Specjalnych oraz sejmowej
komisji w∏aÊciwej do spraw s∏u˝b specjalnych. 

2. Ponowne powo∏anie na Szefa CBA mo˝e nastà-
piç tylko raz. Szef CBA pe∏ni obowiàzki do dnia powo-
∏ania jego nast´pcy.

3. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego
Êmierci lub odwo∏ania.

4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA,
powo∏uje i odwo∏uje zast´pców Szefa CBA.

Art. 7. 1. Szefem CBA lub zast´pcà Szefa CBA mo-
˝e byç osoba, która:

1) posiada wy∏àcznie obywatelstwo polskie;

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) wykazuje nieskazitelnà postaw´ moralnà, obywa-
telskà i patriotycznà;

4) nie by∏a skazana za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie Êcigane z oskar˝enia publicznego lub
przest´pstwo skarbowe;

5) spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie informacji niejawnych w zakresie do-
st´pu do informacji stanowiàcych tajemnic´ paƒ-
stwowà, oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”;

6) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

7) nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej, nie pracowa∏a i nie
by∏a wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, wymienionych w art. 5 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Na-
rodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016,
z póên. zm.8)), ani te˝ nie by∏a s´dzià, który orzeka-
jàc uchybi∏ godnoÊci urz´du, sprzeniewierzajàc si´
niezawis∏oÊci s´dziowskiej.

2. Funkcji Szefa CBA lub zast´pcy Szefa CBA nie
mo˝na ∏àczyç z innà funkcjà publicznà.

3. Szef CBA lub zast´pca Szefa CBA nie mo˝e pozo-
stawaç w stosunku pracy z innym pracodawcà oraz po-
dejmowaç innego zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà.

4. Szef CBA lub zast´pca Szefa CBA nie mo˝e byç
cz∏onkiem partii politycznej ani uczestniczyç w dzia∏al-
noÊci tej partii lub na jej rzecz.

Art. 8. Odwo∏anie Szefa CBA z zajmowanego sta-
nowiska nast´puje w przypadku:

1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska;

2) niespe∏niania któregokolwiek z warunków okreÊlo-
nych w art. 7;

3) niewykonywania obowiàzków z powodu choroby
trwajàcej nieprzerwanie ponad 3 miesiàce.

Art. 9. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa
CBA lub czasowej niemo˝noÊci sprawowania przez
niego funkcji, Prezes Rady Ministrów mo˝e powierzyç
pe∏nienie obowiàzków Szefa, na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce, jego zast´pcy lub innej osobie, która
spe∏nia warunki okreÊlone w art. 7.

Art. 10. 1. Szef CBA kieruje CBA bezpoÊrednio lub
przez swoich zast´pców.

2. Szef CBA mo˝e upowa˝niç podleg∏ych funkcjo-
nariuszy do za∏atwiania spraw w jego imieniu w okre-
Êlonym zakresie, z wyjàtkiem spraw, o których mowa
w art. 17, 19 i 23.

3. Szef CBA, w drodze zarzàdzenia, okreÊla sposo-
by, metody i formy wykonywania zadaƒ przez CBA.

Art. 11. 1. Prezes Rady Ministrów nadaje CBA,
w drodze zarzàdzenia, statut, który okreÊla jego orga-
nizacj´ wewn´trznà.

2. Szef CBA, w drodze zarzàdzeƒ, nadaje regulami-
ny organizacyjne jednostkom organizacyjnym CBA,
w których okreÊla ich struktur´ wewn´trznà i szczegó-
∏owe zadania.

3. Szef CBA okreÊli, w drodze zarzàdzenia, formy
i tryb szkolenia funkcjonariuszy CBA.

4. Szef CBA mo˝e tworzyç zespo∏y o charakterze
sta∏ym lub doraênym, okreÊlajàc ich nazw´, sk∏ad oso-
bowy oraz szczegó∏owy zakres i tryb dzia∏ania.

Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊla kierunki
dzia∏ania CBA w drodze wytycznych. 

2. Szef CBA, najpóêniej na 2 miesiàce przed koƒ-
cem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Ra-
dy Ministrów do zatwierdzenia roczny plan dzia∏ania
CBA na rok nast´pny.

3. Szef CBA przedstawia corocznie do dnia 31 mar-
ca Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji
do Spraw S∏u˝b Specjalnych sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci CBA za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Szef CBA przedstawia corocznie do dnia 31 mar-
ca Sejmowi oraz Senatowi informacj´ o wynikach
dzia∏alnoÊci CBA, z wyjàtkiem informacji, do których
stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Rozdzia∏ 3

Uprawnienia funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 13. 1. W granicach zadaƒ, o których mowa
w art. 2, funkcjonariusze CBA wykonujà:

1) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w celu zapo-
biegania pope∏nieniu przest´pstw, ich rozpozna-
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nia i wykrywania oraz — je˝eli istnieje uzasadnio-
ne podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa — czyn-
noÊci dochodzeniowo-Êledcze w celu Êcigania
sprawców przest´pstw;

2) czynnoÊci kontrolne w celu ujawniania przypad-
ków korupcji w instytucjach paƒstwowych i samo-
rzàdzie terytorialnym oraz nadu˝yç osób pe∏nià-
cych funkcje publiczne, a tak˝e dzia∏alnoÊci godzà-
cej w interesy ekonomiczne paƒstwa;

3) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-
-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania
informacji istotnych dla zwalczania korupcji w in-
stytucjach paƒstwowych i samorzàdzie terytorial-
nym oraz dzia∏alnoÊci godzàcej w interesy ekono-
miczne paƒstwa.

2. CBA wykonuje równie˝ czynnoÊci na polecenie
sàdu lub prokuratora w zakresie okreÊlonym w usta-
wie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.9)) oraz
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wy-
konawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póên. zm.10)).

3. Funkcjonariusze CBA wykonujà czynnoÊci tylko
w zakresie w∏aÊciwoÊci CBA i w tym zakresie przys∏u-
gujà im uprawnienia procesowe Policji, wynikajàce
z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego.

4. Funkcjonariusze CBA podczas wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, majà obowià-
zek poszanowania godnoÊci ludzkiej oraz przestrzega-
nia i ochrony praw cz∏owieka niezale˝nie od jego na-
rodowoÊci, pochodzenia, sytuacji spo∏ecznej, przeko-
naƒ politycznych lub religijnych albo Êwiatopoglàdo-
wych. 

Art. 14. 1. Funkcjonariusze CBA, wykonujàc czyn-
noÊci s∏u˝àce realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1, majà prawo:

1) wydawania osobom poleceƒ okreÊlonego zacho-
wania si´, w granicach niezb´dnych do wykonania
czynnoÊci, o których mowa w pkt 2—5;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝samo-
Êci;

3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach
okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´powania
karnego;

4) przeszukiwania osób i pomieszczeƒ w trybie
i w przypadkach okreÊlonych w przepisach Kodek-
su post´powania karnego;

5) dokonywania kontroli osobistej, przeglàdania za-
wartoÊci baga˝y oraz zatrzymywania pojazdów
i innych Êrodków transportu oraz sprawdzania ∏a-
dunku w Êrodkach transportu làdowego, powietrz-
nego i wodnego, w przypadku istnienia uzasad-
nionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa
lub przest´pstwa skarbowego;

6) obserwowania i rejestrowania, przy u˝yciu Êrod-
ków technicznych, obrazu zdarzeƒ w miejscach
publicznych oraz dêwi´ku towarzyszàcego tym
zdarzeniom w trakcie wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych
na podstawie ustawy;

7) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego oraz przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicz-
nej; wymienione instytucje, organy i przedsi´bior-
cy sà obowiàzani, w zakresie swojego dzia∏ania,
do udzielenia nieodp∏atnie tej pomocy, w ramach
obowiàzujàcych przepisów prawa;

8) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych ni˝
wymienieni w pkt 7 przedsi´biorców, jednostek
organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych, jak
równie˝ zwracania si´ do ka˝dej osoby o udziele-
nie pomocy, w ramach obowiàzujàcych przepisów
prawa. 

2. Osobie zatrzymanej lub wobec której dokonano
przeszukania, przys∏ugujà uprawnienia odpowiednio
osoby zatrzymanej lub osoby, której prawa zosta∏y na-
ruszone, przewidziane w przepisach Kodeksu post´-
powania karnego.

3. Zatrzymanie osoby mo˝e byç zastosowane tylko
wówczas, gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezcelowe lub
nieskuteczne.

4. Osoba zatrzymana mo˝e byç okazywana, foto-
grafowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej
to˝samoÊci nie mo˝na ustaliç w inny sposób.

5. Osob´ zatrzymanà nale˝y niezw∏ocznie pod-
daç, w przypadku uzasadnionej potrzeby, badaniu le-
karskiemu lub udzieliç jej pierwszej pomocy medycz-
nej.

6. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6,
powinny byç wykonywane w sposób mo˝liwie naj-
mniej naruszajàcy dobra osobiste osoby, wobec której
zosta∏y podj´te.
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7. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 2, 5, 7 i 8, w terminie 7 dni od dnia dokona-
nia czynnoÊci,

2) pkt 6, w terminie 7 dni od dnia, gdy podmiot do-
wiedzia∏ si´ o dokonanych wobec niego czynno-
Êciach

— przys∏uguje za˝alenie do prokuratora w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce przeprowadzenia czynnoÊci. Do za-
˝alenia stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego w zakresie
dotyczàcym post´powania odwo∏awczego.

8. Materia∏y z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 6, które nie stanowià informacji potwierdzajàcych
pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe-
go, podlegajà niezw∏ocznie protokolarnemu, komisyj-
nemu zniszczeniu. Zniszczenie materia∏ów zarzàdza
Szef CBA.

9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb przeprowadzania badaƒ lekarskich,
o których mowa w ust. 5, osób zatrzymanych przez
funkcjonariuszy CBA. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç osoby przeprowadzajàce badania oraz organiza-
cj´ i miejsce przeprowadzania badaƒ, a tak˝e przypad-
ki uzasadniajàce potrzeb´ udzielenia osobie zatrzyma-
nej pierwszej pomocy medycznej, z uwzgl´dnieniem
ochrony zdrowia osoby zatrzymanej.

10. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki przeprowadzania i doku-
mentowania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6, uwzgl´dniajàc dostosowany do sytuacji spo-
sób przeprowadzania przez funkcjonariuszy CBA czyn-
noÊci podejmowanych w ramach ustawowych upraw-
nieƒ oraz obowiàzki funkcjonariuszy podczas realizacji
tych czynnoÊci.

11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób przeprowadzania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, uwzgl´dniajàc obo-
wiàzki funkcjonariusza CBA wyst´pujàcego z ˝àdaniem
udzielenia pomocy lub zwracajàcego si´ o t´ pomoc.

Art. 15. 1. W przypadku niepodporzàdkowania si´
wydanym na podstawie ustaw poleceniom s∏u˝àcym
realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,
funkcjonariusze CBA mogà stosowaç fizyczne, tech-
niczne i chemiczne Êrodki przymusu bezpoÊredniego,
s∏u˝àce do obezw∏adniania lub konwojowania osób
oraz do zatrzymywania pojazdów.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 mogà byç
stosowane jedynie Êrodki przymusu bezpoÊredniego
odpowiadajàce potrzebom wynikajàcym z zaistnia∏ej
sytuacji i niezb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowa-
nia si´ wydanym poleceniom.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje Êrodków przymusu bezpoÊredniego, o któ-

rych mowa w ust. 1, oraz przypadki i sposób ich stoso-
wania, a tak˝e sposób dokumentowania przypadków
ich zastosowania, uwzgl´dniajàc ochron´ interesów
osób, wobec których Êrodki te zosta∏y zastosowane.

Art. 16. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 15 ust. 1 okaza∏y si´ niewystarcza-
jàce lub ich u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci danego
zdarzenia nie jest mo˝liwe, funkcjonariusz CBA ma
prawo u˝ycia broni palnej wy∏àcznie:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego
zamachu na ˝ycie, zdrowie lub wolnoÊç funkcjona-
riusza lub innej osoby albo w celu przeciwdzia∏a-
nia czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio
do takiego zamachu;

2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ we-
zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu lub wolnoÊci
funkcjonariusza albo innej osoby;

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, prze-
mocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

4) w celu odparcia bezprawnego bezpoÊredniego,
gwa∏townego zamachu na obiekty i urzàdzenia
wa˝ne dla bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒ-
stwa, na siedziby naczelnych organów w∏adzy, na-
czelnych i centralnych organów administracji paƒ-
stwowej albo wymiaru sprawiedliwoÊci, na obiek-
ty gospodarki lub kultury narodowej oraz
na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urz´dy
konsularne paƒstw obcych albo organizacji mi´-
dzynarodowych, a tak˝e na obiekty dozorowane
przez uzbrojonà formacj´ ochronnà utworzonà
na podstawie odr´bnych przepisów;

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàce-
go jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝y-
cia, zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka;

6) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni by∏o dopuszczalne w przypadkach
okreÊlonych w pkt 1—3 i 5, albo za osobà, wobec
której istnieje uzasadnione podejrzenie pope∏nie-
nia zabójstwa, zamachu terrorystycznego, upro-
wadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub
okreÊlonego zachowania, rozboju, kradzie˝y roz-
bójniczej, wymuszenia rozbójniczego, umyÊlnego
ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a, zgwa∏cenia, podpale-
nia lub umyÊlnego sprowadzenia w inny sposób
niebezpieczeƒstwa powszechnego dla ˝ycia albo
zdrowia;

7) w celu uj´cia, osoby o której mowa w pkt 6, je˝eli
schroni∏a si´ ona w miejscu trudno dost´pnym,
a z okolicznoÊci zdarzenia wynika, ˝e mo˝e u˝yç
broni palnej lub innego niebezpiecznego narz´-
dzia, którego u˝ycie mo˝e zagroziç ˝yciu lub zdro-
wiu cz∏owieka; 

8) w celu odparcia gwa∏townego, bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na konwój ochraniajàcy
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osoby, dokumenty zawierajàce wiadomoÊci stano-
wiàce tajemnic´ paƒstwowà, pieniàdze albo inne
przedmioty wartoÊciowe;

9) w celu uj´cia lub udaremnienia ucieczki osoby za-
trzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywa-
jàcej kar´ pozbawienia wolnoÊci, je˝eli:

a) ucieczka osoby pozbawionej wolnoÊci stwarza
zagro˝enie dla ˝ycia albo zdrowia ludzkiego,

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba po-
zbawiona wolnoÊci mo˝e u˝yç broni palnej, ma-
teria∏ów wybuchowych lub niebezpiecznego
narz´dzia,

c) pozbawienie wolnoÊci nastàpi∏o w zwiàzku
z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdze-
niem pope∏nienia przest´pstw, o których mowa
w pkt 6.

2. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w spo-
sób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ oso-
bie, przeciwko której u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç
do pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na niebezpie-
czeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, dostosowane do sytuacji warunki i sposób post´-
powania przy u˝yciu broni palnej, uwzgl´dniajàc ogra-
niczenia w zakresie u˝ycia broni palnej, a tak˝e sposób
dokumentowania przypadków u˝ycia broni palnej.

Art. 17. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w ce-
lu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania prze-
st´pstw, a tak˝e uzyskania i utrwalenia dowodów
przest´pstw:

1) okreÊlonych w art. 228—231, 250a, 258, 286,
296—297, 299, 310 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny;

2) skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
lit. d, je˝eli wartoÊç przedmiotu czynu lub uszczu-
plenie nale˝noÊci publicznoprawnej przekraczajà
pi´çdziesi´ciokrotnà wysokoÊç minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´ okreÊlonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

— gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskuteczne albo za-
chodzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà nie-
skuteczne lub nieprzydatne, sàd, na pisemny wnio-
sek Szefa CBA, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, mo˝e, w drodze postano-
wienia, zarzàdziç kontrol´ operacyjnà.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wyda-
je Sàd Okr´gowy w Warszawie.

3. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, je˝eli mo-
g∏oby to spowodowaç utrat´ informacji lub zatarcie al-
bo zniszczenie dowodów przest´pstwa, Szef CBA mo-
˝e zarzàdziç, po uzyskaniu zgody Prokuratora General-

nego, kontrol´ operacyjnà, zwracajàc si´ jednoczeÊnie
z wnioskiem do sàdu, o którym mowa w ust. 2, o wy-
danie postanowienia w tej sprawie. Sàd wydaje posta-
nowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni.
W przypadku nieudzielenia przez sàd zgody, Szef CBA
wstrzymuje kontrol´ operacyjnà oraz poleca nie-
zw∏oczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie mate-
ria∏ów zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. W przypadku potrzeby zarzàdzenia kontroli ope-
racyjnej wobec podejrzanego lub osoby b´dàcej
oskar˝onym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA,
o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si´ informacj´
o toczàcym si´ wobec podejrzanego lub tej osoby po-
st´powaniu.

5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie
i polega na:

1) kontrolowaniu treÊci korespondencji;

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek;

3) stosowaniu Êrodków technicznych umo˝liwiajà-
cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoÊci
treÊci rozmów telefonicznych i innych informacji
przekazywanych za pomocà sieci telekomunikacyj-
nych.

6. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w for-
mie protoko∏u w zakresie zwiàzanym ze sprawà.

7. Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1,
zawiera w szczególnoÊci:

1) numer sprawy i jej kryptonim, je˝eli zosta∏ jej
nadany;

2) opis przest´pstwa z podaniem jego kwalifikacji
prawnej;

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´ zastosowania
kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo
prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydat-
noÊci innych Êrodków;

4) dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jedno-
znaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wo-
bec którego stosowana b´dzie kontrola operacyj-
na, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stoso-
wania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.

8. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e, na pisemny wniosek Szefa CBA, z∏o˝ony
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalne-
go, wydaç postanowienie o jednorazowym przed∏u˝e-
niu kontroli operacyjnej, na okres nie d∏u˝szy ni˝ kolej-
ne 3 miesiàce, je˝eli nie usta∏y przyczyny zarzàdzenia
tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas
stosowania kontroli operacyjnej pojawià si´ nowe
okolicznoÊci istotne dla zapobie˝enia lub wykrycia
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przest´pstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania do-
wodów przest´pstwa, sàd, o którym mowa w ust. 2,
na pisemny wniosek Szefa CBA, z∏o˝ony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo˝e wy-
daç postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas
oznaczony równie˝ po up∏ywie okresów, o których
mowa w ust. 8.

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9,
stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 7. Sàd przed wy-
daniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 8 i 9,
zapoznaje si´ z materia∏ami uzasadniajàcymi wniosek,
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej zarzàdzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sàd
rozpoznaje jednoosobowo, przy czym czynnoÊci sàdu
zwiàzane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny
byç realizowane w warunkach przewidzianych dla
przekazywania, przechowywania i udost´pniania in-
formacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowa-
niem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powa-
nia karnego. W posiedzeniu sàdu mo˝e wziàç udzia∏
wy∏àcznie prokurator i wyznaczony przez Szefa CBA
funkcjonariusz CBA.

12. Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomuni-
kacyjnà oraz podmioty uprawnione do wykonywania
dzia∏alnoÊci pocztowej sà obowiàzane do zapewnienia
na w∏asny koszt warunków technicznych i organizacyj-
nych umo˝liwiajàcych prowadzenie przez CBA kontro-
li operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna byç zakoƒczona
niezw∏ocznie po ustaniu przyczyn jej zarzàdzenia, naj-
póêniej jednak z up∏ywem okresu, na który zosta∏a
wprowadzona.

14. Szef CBA informuje Prokuratora Generalnego
o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakoƒczeniu,
a na jego ˝àdanie równie˝ o przebiegu tej kontroli,
przedstawiajàc zebrane w jej toku materia∏y.

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajà-
cych na wszcz´cie post´powania karnego lub majà-
cych znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu
materia∏y zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w przypadku potrzeby z wnioskiem
o wszcz´cie post´powania karnego. W post´powaniu
przed sàdem, w odniesieniu do tych materia∏ów, sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierw-
sze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´-
powania karnego.

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej materia∏y, które nie stanowià informacji
potwierdzajàcych zaistnienie przest´pstwa, podlegajà
niezw∏ocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu znisz-
czeniu. Zniszczenie materia∏ów zarzàdza Szef CBA.

17. Na postanowienia sàdu w przedmiocie kontro-
li operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Sze-
fowi CBA przys∏uguje za˝alenie. Do za˝alenia stosuje

si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego.

18. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyj-
nej oraz przechowywania i przekazywania wniosków
i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania
oraz przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyska-
nych podczas stosowania tej kontroli, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ zapewnienia niejawnego charakteru podej-
mowanych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów oraz
wzory stosowanych druków i rejestrów.

Art. 18. 1. Obowiàzek uzyskania zgody sàdu, o któ-
rej mowa w art. 17, nie dotyczy informacji niezb´d-
nych do realizacji przez CBA zadaƒ okreÊlonych
w art. 2, w postaci danych:

1) identyfikacyjnych abonenta, zakoƒczenia sieci lub
urzàdzenia telekomunikacyjnego oraz dotyczàcych
faktu, okolicznoÊci i rodzaju po∏àczenia lub próby
uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzà-
dzeniami telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami
sieci;

2) dotyczàcych identyfikacji oraz lokalizowania za-
koƒczeƒ sieci lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
pomi´dzy którymi wykonano po∏àczenie;

3) identyfikujàcych podmiot korzystajàcy z us∏ug
pocztowych oraz dotyczàcych faktu, okolicznoÊci
Êwiadczenia us∏ug pocztowych lub korzystania
z tych us∏ug.

2. Udost´pnienie przez podmiot wykonujàcy dzia-
∏alnoÊç telekomunikacyjnà lub podmiot uprawniony
do wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej danych,
o których mowa w ust. 1, nast´puje nieodp∏atnie na:

1) pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez nie-
go upowa˝nionej;

2) ustne ˝àdanie funkcjonariusza CBA, posiadajàcego
pisemne upowa˝nienie Szefa CBA.

3. O ujawnieniu danych w trybie okreÊlonym
w ust. 2 pkt 2 podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà lub podmiot uprawniony do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci pocztowej informuje Szefa CBA.

4. Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomuni-
kacyjnà oraz podmioty uprawnione do wykonywania
dzia∏alnoÊci pocztowej sà obowiàzane udost´pniç da-
ne, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom CBA
wskazanym we wniosku lub upowa˝nieniu.

5. Wyst´powanie o informacje i dane, o których
mowa w ust. 1, i ich udost´pnianie mo˝e nast´powaç
za pomocà sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalo-
ny przez Szefa CBA.

Art. 19. 1. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 17 ust. 1, czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze
zmierzajàce do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej
wiarygodnych informacji o przest´pstwie oraz wykry-
cia sprawców i uzyskania dowodów mogà polegaç
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na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przej´-
cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulega-
jàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, posia-
danie, przewo˝enie lub obrót sà zabronione, a tak˝e
przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej.

2. Szef CBA mo˝e zarzàdziç, na czas okreÊlony,
czynnoÊci wymienione w ust. 1, po uzyskaniu pisem-
nej zgody Prokuratora Generalnego, którego bie˝àco
informuje o przebiegu tych czynnoÊci i ich wyniku.

3. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 mogà polegaç
na z∏o˝eniu propozycji nabycia, zbycia lub przej´cia
przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajà-
cych przepadkowi, albo których wytwarzanie, posia-
danie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione,
a tak˝e z∏o˝eniu propozycji przyj´cia lub wr´czenia ko-
rzyÊci majàtkowej. 

4. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 nie mogà polegaç
na kierowaniu dzia∏aniami wyczerpujàcymi znamiona
czynu zabronionego pod groêbà kary.

5. W przypadku potwierdzenia informacji o prze-
st´pstwie okreÊlonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 Szef CBA
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu materia∏y
uzyskane w wyniku czynnoÊci z wnioskiem o wszcz´-
cie post´powania karnego. W post´powaniu przed sà-
dem, w odniesieniu do tych materia∏ów, stosuje si´
odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania
karnego.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1. Rozporzàdze-
nie powinno, uwzgl´dniajàc niejawny charakter czyn-
noÊci, okreÊliç sposób przechowywania, przekazywa-
nia i niszczenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych
lub wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e okreÊlaç wzory sto-
sowanych druków i rejestrów.

Art. 20. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 19, mo˝e byç stosowana kontrola opera-
cyjna na zasadach okreÊlonych w art. 17. 

Art. 21. Nie pope∏nia przest´pstwa, kto, b´dàc
do tego uprawnionym, wykonuje czynnoÊci okreÊlone
w art. 19 ust. 1, je˝eli zosta∏y zachowane warunki okre-
Êlone w art. 19 ust. 3.

Art. 22. 1. W zakresie swojej w∏aÊciwoÊci CBA mo-
˝e uzyskiwaç informacje, w tym tak˝e niejawnie, gro-
madziç je, sprawdzaç i przetwarzaç.

2. CBA w celu zapobie˝enia lub wykrycia prze-
st´pstw, okreÊlonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz identy-
fikacji osób mo˝e przetwarzaç informacje, w tym rów-
nie˝ dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na pod-
stawie odr´bnych przepisów przez organy w∏adzy pu-
blicznej i paƒstwowe jednostki organizacyjne,
a w szczególnoÊci z Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodar-
czej, Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Reje-
stru Karnego, Krajowego Rejestru Sàdowego, Po-

wszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Lud-
noÊci, Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej,
Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego
Rejestru P∏atników Sk∏adek, Centralnej Ewidencji Po-
jazdów i Kierowców, Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych. Administratorzy danych gromadzo-
nych w tych rejestrach sà obowiàzani do nieodp∏atne-
go ich udost´pniania. 

3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, prze-
kazuje si´ w szczególnoÊci na noÊniku optycznym, ma-
gnetycznym lub w drodze teletransmisji. 

4. W zakresie swojej w∏aÊciwoÊci CBA mo˝e zbie-
raç tak˝e wszelkie niezb´dne dane osobowe, w tym
równie˝, je˝eli jest to uzasadnione charakterem reali-
zowanych zadaƒ, dane wskazane w art. 27 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33,
poz. 285), a tak˝e korzystaç z danych osobowych i in-
nych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych przez upraw-
nione do tego organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe
oraz przetwarzaç je, w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której
te dane dotyczà.

5. Administrator zbioru danych jest obowiàzany
udost´pniç okreÊlone w upowa˝nieniu dane osobowe,
o których mowa w ust. 4, na podstawie imiennego
upowa˝nienia wydanego przez Szefa CBA okazanego
przez funkcjonariusza wraz z legitymacjà s∏u˝bowà. 

6. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia prze-
st´pstwa przechowuje si´ przez okres, w którym sà
one niezb´dne dla realizacji ustawowych zadaƒ wyko-
nywanych przez CBA. Funkcjonariusze CBA dokonujà
weryfikacji tych danych nie rzadziej ni˝ co 10 lat
od dnia uzyskania informacji, usuwajàc dane zb´dne.

7. Dane osobowe ujawniajàce pochodzenie raso-
we lub etniczne, poglàdy polityczne, przekonania reli-
gijne lub filozoficzne, przynale˝noÊç wyznaniowà, par-
tyjnà lub zwiàzkowà oraz dane o stanie zdrowia, na∏o-
gach lub ˝yciu seksualnym osób podejrzanych o po-
pe∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicz-
nego, które nie zosta∏y skazane za te przest´pstwa,
podlegajà komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu
niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ stosownego
orzeczenia.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 5, zakres i tryb jego wydawania oraz zakres
przedmiotowy upowa˝nienia majàc na uwadze za-
pewnienie prawid∏owego wykonania czynnoÊci przez
funkcjonariusza CBA.

9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania CBA
informacji przez organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwo-
we, o których mowa w ust. 2 i 4, z uwzgl´dnieniem
sposobu dokumentowania tych informacji oraz pod-
miotów upowa˝nionych do ich przekazywania.
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10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposoby przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w ust. 2 i 4, w zbiorach danych, rodza-
je jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych
do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumen-
tów obowiàzujàcych przy przetwarzaniu danych,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ ochrony danych przed nie-
uprawnionym dost´pem.

Art. 23. 1. W zakresie swojej w∏aÊciwoÊci CBA, je-
˝eli jest to konieczne dla skutecznego zapobie˝enia
przest´pstwom okreÊlonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowo-
dów, a tak˝e w celu kontroli prawdziwoÊci oÊwiadczeƒ
majàtkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5,
mo˝e korzystaç z przetwarzanych przez banki informa-
cji stanowiàcych tajemnic´ bankowà oraz informacji
dotyczàcych umów o rachunek papierów wartoÊcio-
wych, umów o rachunek pieni´˝ny, umów ubezpiecze-
nia lub innych umów dotyczàcych obrotu instrumen-
tami finansowymi, a w szczególnoÊci z przetwarza-
nych przez uprawnione podmioty danych osób, które
zawar∏y takie umowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do:

1) spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych;

2) podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç na podsta-
wie ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019
i Nr 183, poz. 1537 i 1538);

3) podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowà;

4) funduszy inwestycyjnych;

5) podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
obrotu papierami wartoÊciowymi i innymi instru-
mentami finansowymi na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi-
nansowymi.

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz
informacje zwiàzane z przekazywaniem tych informacji
i danych podlegajà ochronie przewidzianej w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych i mogà byç
udost´pniane jedynie funkcjonariuszom prowadzàcym
czynnoÊci w danej sprawie i ich prze∏o˝onym, upraw-
nionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
przez nich w tej sprawie czynnoÊciami operacyjno-roz-
poznawczymi. Akta zawierajàce te informacje i dane
udost´pnia si´ ponadto wy∏àcznie sàdom i prokurato-
rom, je˝eli nast´puje to w celu Êcigania karnego.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1,
udost´pnia si´ na podstawie postanowienia wydane-
go na pisemny wniosek Szefa CBA przez Sàd Okr´go-
wy w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) numer sprawy i jej kryptonim, je˝eli zosta∏ jej nada-
ny;

2) opis przest´pstwa z podaniem jego kwalifikacji
prawnej;

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´ udost´pnie-
nia informacji i danych;

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane
dotyczà;

5) podmiot zobowiàzany do udost´pnienia informa-
cji i danych;

6) rodzaj i zakres informacji i danych.

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sàd, w drodze posta-
nowienia, wyra˝a zgod´ na udost´pnienie informacji
i danych wskazanego podmiotu, okreÊlajàc ich rodzaj,
zakres oraz podmiot zobowiàzany do ich udost´pnie-
nia albo odmawia udzielenia zgody na udost´pnienie
informacji i danych. Przepis art. 17 ust. 11 stosuje si´
odpowiednio.

7. Szefowi CBA na postanowienie Sàdu, o którym
mowa w ust. 6, przys∏uguje za˝alenie.

8. W przypadku wyra˝enia przez Sàd zgody
na udost´pnienie informacji Szef CBA pisemnie infor-
muje podmiot zobowiàzany do udost´pnienia infor-
macji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych,
które majà byç udost´pnione, podmiocie, którego in-
formacje i dane dotyczà, oraz o osobie funkcjonariu-
sza CBA upowa˝nionego do ich odbioru.

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania infor-
macji i danych, o których mowa w ust. 1, CBA, z za-
strze˝eniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym
mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu sàdu wyra˝ajà-
cym zgod´ na udost´pnienie informacji i danych.

10. Sàd, na wniosek Szefa CBA, z∏o˝ony po uzyska-
niu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo˝e
odroczyç, w drodze postanowienia, na czas oznaczo-
ny, z mo˝liwoÊcià dalszego przed∏u˝ania, obowiàzek,
o którym mowa w ust. 9, je˝eli zostanie uprawdopo-
dobnione, ˝e poinformowanie podmiotu, o którym
mowa w ust. 5 pkt 4, mo˝e zaszkodziç wynikom pod-
j´tych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych. Przepis
art. 17 ust. 11 stosuje si´ odpowiednio.

11. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 9
lub 10, zosta∏o wszcz´te post´powanie przygotowaw-
cze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamia-
ny o postanowieniu sàdu o udost´pnieniu informacji
i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie,
przez CBA przed zamkni´ciem post´powania przygo-
towawczego albo niezw∏ocznie po jego umorzeniu.

12. Je˝eli informacje i dane, o których mowa
w ust. 1, nie dostarczy∏y podstaw do wszcz´cia post´-
powania przygotowawczego, organ wnioskujàcy
o wydanie postanowienia niezw∏ocznie pisemnie za-
wiadamia o tym podmiot, który informacje i dane
przekaza∏.

13. Materia∏y zgromadzone w trybie, o którym mo-
wa w ust. 1—10, niestanowiàce informacji potwier-
dzajàcych zaistnienie przest´pstwa, podlegajà nie-
zw∏ocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszcze-
niu. Zniszczenie materia∏ów zarzàdza Szef CBA. 
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14. Skarb Paƒstwa ponosi odpowiedzialnoÊç
za szkody wyrzàdzone naruszeniem przepisów ust. 3
na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.11)).

15. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji,
o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje
jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do ko-
rzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obo-
wiàzujàcych przy przetwarzaniu danych, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ ochrony danych przed nieuprawnionym
dost´pem.

Art. 24. 1. W zwiàzku z wykonywaniem swoich za-
daƒ CBA zapewnia ochron´ Êrodków, form i metod re-
alizacji zadaƒ, zgromadzonych informacji oraz w∏a-
snych obiektów i danych identyfikujàcych funkcjona-
riuszy CBA.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych funkcjonariusze CBA mogà pos∏ugiwaç si´
dokumentami, które uniemo˝liwiajà ustalenie danych
identyfikujàcych funkcjonariusza oraz Êrodków, który-
mi pos∏uguje si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bo-
wych.

3. Osoby udzielajàce CBA pomocy przy wykony-
waniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych mogà
pos∏ugiwaç si´ dokumentami, o których mowa
w ust. 2.

4. Nie pope∏nia przest´pstwa:

1) kto poleca sporzàdzenie lub kieruje sporzàdzeniem
dokumentów, o których mowa w ust. 2;

2) kto sporzàdza dokumenty, o których mowa w ust. 2;

3) kto udziela pomocy w sporzàdzeniu dokumentów,
o których mowa w ust. 2;

4) funkcjonariusz CBA lub osoba wymieniona
w ust. 3, pos∏ugujàcy si´ przy wykonywaniu czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych dokumentami,
o których mowa w ust. 2.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, szczegó∏owy tryb wydawania i pos∏ugiwania
si´, a tak˝e przechowywania dokumentów, o których
mowa w ust. 2 i 3, z uwzgl´dnieniem wymogów doty-
czàcych ochrony informacji niejawnych stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà.

Art. 25. 1. CBA przy wykonywaniu swoich zadaƒ
mo˝e korzystaç z pomocy osób nieb´dàcych funkcjo-
nariuszami CBA. Zabronione jest, z zastrze˝eniem
ust. 2, ujawnianie danych o osobie udzielajàcej CBA
pomocy przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych.

2. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç jedynie w przypadkach okre-
Êlonych w art. 28.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, za udzielenie
pomocy mo˝e byç przyznane wynagrodzenie wyp∏a-
cane z funduszu operacyjnego.

4. Je˝eli w czasie korzystania lub w zwiàzku z ko-
rzystaniem przez CBA z pomocy osób, o których mo-
wa w ust. 1, osoby te utraci∏y ˝ycie lub ponios∏y
uszczerbek na zdrowiu albo szkod´ w mieniu, osobom
tym lub ich spadkobiercom przys∏uguje odszkodowa-
nie na zasadach okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb przyznawania odszkodowaƒ
w sprawach, o których mowa w ust. 4, a tak˝e rodzaje
i wysokoÊç Êwiadczeƒ odszkodowawczych przys∏ugu-
jàcych w przypadku utraty ˝ycia lub poniesienia
uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas
udzielania lub w zwiàzku z udzielaniem pomocy CBA,
bioràc pod uwag´ specyfik´ wykonywanej pomocy
oraz zakres zadaƒ realizowanych w jej ramach.

Art. 26. CBA nie mo˝e przy wykonywaniu swoich
zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏pracy osób, o których
mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, z póên. zm.12)).

Art. 27. Szef CBA okreÊla, w drodze zarzàdzenia,
obieg informacji, w tym niejawnych, w CBA.

Art. 28. 1. Szef CBA mo˝e zezwalaç funkcjonariu-
szom i pracownikom CBA oraz by∏ym funkcjonariu-
szom i pracownikom, po ustaniu stosunku s∏u˝bowe-
go lub stosunku pracy w CBA, a tak˝e osobom udzie-
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11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783
oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438.

———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219
oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.



lajàcym im pomocy w wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych, na udzielenie informacji nie-
jawnej okreÊlonej osobie lub instytucji.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
dotyczyç udzielenia informacji o:

1) osobie, je˝eli zosta∏y uzyskane w wyniku prowa-
dzonych przez CBA albo inne organy, s∏u˝by lub
instytucje paƒstwowe czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych;

2) szczegó∏owych formach i zasadach przeprowadza-
nia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz
o stosowanych w zwiàzku z ich prowadzeniem
Êrodkach i metodach;

3) osobie udzielajàcej pomocy CBA, o której mowa
w art. 25. 

3. Zakazu okreÊlonego w ust. 2 nie stosuje si´
w przypadku ˝àdania prokuratora lub sàdu, zg∏oszone-
go w celu Êcigania karnego za przest´pstwo, którego
skutkiem jest Êmierç cz∏owieka, uszczerbek na zdrowiu
lub szkoda w mieniu.

4. Zakazu okreÊlonego w ust. 2 nie stosuje si´ rów-
nie˝ w przypadku ˝àdania prokuratora lub sàdu uza-
sadnionego podejrzeniem pope∏nienia przest´pstwa
Êciganego z oskar˝enia publicznego w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

5. W przypadku odmowy zwolnienia funkcjonariu-
sza, pracownika lub osoby udzielajàcej im pomocy
w wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych od obowiàzku zachowania tajemnicy paƒstwo-
wej albo odmowy zezwolenia na udost´pnienie doku-
mentów lub materia∏ów obj´tych tajemnicà paƒstwo-
wà pomimo ˝àdania prokuratora lub sàdu, zg∏oszone-
go w zwiàzku z post´powaniem karnym o zbrodnie
przeciwko pokojowi, ludzkoÊci i przest´pstw wojen-
nych oraz godzàcych w ˝ycie ludzkie albo o wyst´pek
przeciwko ˝yciu lub zdrowiu, gdy jego nast´pstwem
by∏a Êmierç cz∏owieka, Szef CBA przedstawia ˝àdane
dokumenty i materia∏y oraz wyjaÊnienie Pierwszemu
Prezesowi Sàdu Najwy˝szego. Je˝eli Pierwszy Prezes
Sàdu Najwy˝szego stwierdzi, ˝e uwzgl´dnienie ˝àda-
nia prokuratora lub sàdu jest konieczne do prawid∏o-
woÊci post´powania karnego, Szef CBA jest obowià-
zany zwolniç od zachowania tajemnicy lub udost´pniç
dokumenty i materia∏y obj´te tajemnicà.

Art. 29. 1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych
oraz Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej, Komendant G∏ówny ˚andarmerii
Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
Szef S∏u˝by Celnej i Generalny Inspektor Informacji Fi-
nansowej sà obowiàzani do wspó∏dzia∏ania, w ramach
swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji
w instytucjach paƒstwowych i samorzàdzie terytorial-
nym oraz ˝yciu publicznym i gospodarczym, a tak˝e
dzia∏alnoÊci godzàcej w interesy ekonomiczne paƒstwa. 

2. Szef CBA koordynuje dzia∏ania o charakterze
operacyjno-rozpoznawczym i informacyjno-analitycz-

nym podejmowane przez organy, o których mowa
w ust. 1, mogàce mieç wp∏yw na realizacj´ zadaƒ CBA
okreÊlonych w art. 2 ust. 1 i 2. 

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, warunki, zakres i tryb:

1) wspó∏dzia∏ania, w zakresie o którym mowa w ust. 1,

2) koordynacji, o której mowa w ust. 2

— majàc na uwadze zapewnienie sprawnoÊci i sku-
tecznoÊci post´powaƒ, a tak˝e uwzgl´dniajàc wymo-
gi dotyczàce ochrony informacji niejawnych stano-
wiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

Art. 30. 1. CBA zapewnia ochron´ w∏asnych urzà-
dzeƒ oraz obszarów i obiektów, a tak˝e przebywajà-
cych w nich osób, przez wewn´trznà s∏u˝b´ ochrony. 

2. Funkcjonariusze CBA wykonujàcy zadania w za-
kresie ochrony, w granicach chronionych obszarów
i obiektów, majà prawo do:

1) ustalania uprawnieƒ do przebywania na obszarach
lub w obiektach chronionych oraz legitymowania
osób, w celu ustalenia ich to˝samoÊci;

2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiek-
tu w przypadku stwierdzenia braku uprawnieƒ
do przebywania na terenie chronionego obszaru
lub obiektu albo stwierdzenia zak∏ócania porzàd-
ku;

3) uj´cia osób stwarzajàcych w sposób oczywisty
bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak˝e dla chronionego mienia, w celu
niezw∏ocznego oddania tych osób Policji.

3. Szef CBA mo˝e powierzyç wykonywanie ochro-
ny, o której mowa w ust. 1, specjalistycznej uzbrojonej
formacji ochronnej. 

Rozdzia∏ 4

CzynnoÊci kontrolne funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 31. 1. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2, polegajà na sprawdzaniu prze-
strzegania, przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne,
przepisów:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez oso-
by pe∏niàce funkcje publiczne;

2) innych ustaw wprowadzajàcych ograniczenia
w podejmowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.

2. CzynnoÊci kontrolne polegajà równie˝ na bada-
niu i kontroli okreÊlonych przepisami prawa procedur
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: pry-
watyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego,
udzielania zamówieƒ publicznych, rozporzàdzania
mieniem paƒstwowym lub komunalnym oraz przyzna-
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wania koncesji, zezwoleƒ, zwolnieƒ podmiotowych
i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów,
plafonów, por´czeƒ i gwarancji kredytowych. 

3. Kontroli, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
podlegajà osoby pe∏niàce funkcje publiczne, jednostki
sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jed-
nostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
otrzymujàce Êrodki publiczne, a tak˝e przedsi´biorcy.

Art. 32. 1. CBA prowadzi dzia∏alnoÊç kontrolnà
na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdza-
nych przez Szefa CBA.

2. CBA mo˝e prowadziç dzia∏ania kontrolne tak˝e
doraênie, na podstawie zarzàdzeƒ Szefa CBA.

Art. 33. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ zgodnie
z programem kontroli zatwierdzonym przez Szefa CBA
lub osob´ upowa˝nionà do dzia∏ania w jego imieniu.

2. Kontrol´ przeprowadzajà funkcjonariusze CBA
na podstawie legitymacji s∏u˝bowej oraz imiennego
upowa˝nienia, wydanego przez Szefa CBA lub osob´
upowa˝nionà do dzia∏ania w jego imieniu.

3. Kontrola powinna byç ukoƒczona w terminie
3 miesi´cy.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres kontroli mo˝e byç przed∏u˝any na dalszy czas
oznaczony przez Szefa CBA, nie d∏u˝szy jednak ni˝
o 6 miesi´cy. 

5. W przypadku gdy okolicznoÊci uzasadniajà nie-
zw∏oczne podj´cie kontroli, w szczególnoÊci gdy ist-
nieje ryzyko utraty materia∏u dowodowego, kontrola
mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
funkcjonariusza kontrolowanemu lub osobie przez
niego upowa˝nionej lub osobie pe∏niàcej funkcj´ pu-
blicznà.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kontro-
lowanemu lub osobie przez niego upowa˝nionej oraz
osobie pe∏niàcej funkcj´ publicznà nale˝y niezw∏ocz-
nie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od dnia
wszcz´cia kontroli, dor´czyç upowa˝nienie do wszcz´-
cia kontroli. Dokumenty z czynnoÊci kontrolnych doko-
nanych z naruszeniem tego obowiàzku nie stanowià
dowodu w post´powaniu kontrolnym.

7. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli za-
wiera:

1) imi´ i nazwisko oraz numer legitymacji s∏u˝bowej
funkcjonariusza przeprowadzajàcego kontrol´; 

2) wskazanie podmiotu kontrolowanego i termin za-
koƒczenia kontroli; 

3) szczegó∏owy zakres kontroli; 

4) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli, organ wydajàcy upowa˝nienie oraz zakres
przedmiotowy upowa˝nienia majàc na wzgl´dzie
ujednolicenie informacji zawartych w upowa˝nieniu.

Art. 34. 1. Funkcjonariusz kontrolujàcy podlega
wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli, na wniosek lub
z urz´du, je˝eli wyniki kontroli mogà dotyczyç jego
praw lub obowiàzków albo praw lub obowiàzków jego
ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej z nim faktycznie we
wspólnym po˝yciu, krewnych i powinowatych do dru-
giego stopnia albo osób zwiàzanych z nim z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wy∏àcze-
nia kontrolujàcego trwajà mimo ustania ma∏˝eƒstwa,
wspólnego po˝ycia, przysposobienia, opieki lub kura-
teli.

2. Funkcjonariusz kontrolujàcy podlega wy∏àcze-
niu równie˝ w przypadku zaistnienia w toku kontroli
okolicznoÊci mogàcych wywo∏aç uzasadnione wàtpli-
woÊci co do jego bezstronnoÊci.

3. O wy∏àczeniu postanawia Szef CBA; postano-
wienie to jest ostateczne.

4. Szef CBA mo˝e, na wniosek lub z urz´du, wy∏à-
czyç z post´powania kontrolnego wszystkich funkcjo-
nariuszy jednostki organizacyjnej CBA, je˝eli wyniki
kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na prawa lub obowiàz-
ki kierownika albo zast´pcy kierownika tej jednostki
lub osób im bliskich, okreÊlonych w ust. 1; w przypad-
ku wy∏àczenia Szef CBA wyznacza do post´powania
kontrolnego funkcjonariuszy spoza tej jednostki orga-
nizacyjnej.

5. Do czasu wydania postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 3, funkcjonariusz wykonuje jedynie czynno-
Êci niecierpiàce zw∏oki. 

Art. 35. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi-
bie kontrolowanego organu lub jednostki organizacyj-
nej lub komórki organizacyjnej, w czasie wykonywa-
nia ich zadaƒ, a tak˝e poza godzinami pracy i w dniach
wolnych od pracy za zgodà kontrolowanego lub oso-
by przez niego upowa˝nionej.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynnoÊci mogà
byç przeprowadzane równie˝ w jednostce organiza-
cyjnej CBA.

Art. 36. 1. Funkcjonariusz kontrolujàcy, z zachowa-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
mo˝e swobodnie poruszaç si´ na terenie jednostki
kontrolowanej bez obowiàzku uzyskiwania przepustki
oraz zwolniony jest od kontroli osobistej, je˝eli przewi-
duje jà wewn´trzny regulamin jednostki kontrolowa-
nej.

2. Kontrolowany lub osoba przez niego upowa˝-
niona, z zachowaniem przepisów o ochronie informa-
cji niejawnych, zapewnia kontrolujàcemu warunki
i Êrodki niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, w szczególnoÊci przez niezw∏oczne przedsta-
wianie do kontroli ˝àdanych dokumentów i materia-

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5129 — Poz. 708



∏ów oraz udzielanie ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ
przez pracowników jednostki. 

3. Kontrola lub poszczególne jej czynnoÊci prze-
prowadzane w obiektach pozostajàcych w zarzàdzie
Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu mogà byç prze-
prowadzane w uzgodnieniu odpowiednio z Marsza∏-
kiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Marsza∏-
kiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia
dokonuje Prezes Rady Ministrów, a w przypadku bra-
ku uzgodnienia czynnoÊç nie mo˝e byç wykonana.

Art. 37. 1. Funkcjonariusz kontrolujàcy dokonuje
ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebranych
w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami sà w szczególnoÊci: dokumenty, rze-
czy, wyniki ogl´dzin, opinie bieg∏ych oraz wyjaÊnienia
i oÊwiadczenia.

3. Kontrolowany lub osoba przez niego upowa˝-
niona udost´pnia dokumenty w celu dokonania odpi-
sów, kserokopii lub wyciàgów oraz zestawieƒ i obli-
czeƒ opartych na dokumentach.

4. ZgodnoÊç z orygina∏em odpisów, kserokopii
i wyciàgów oraz zestawieƒ i obliczeƒ potwierdza kon-
trolowany lub osoba przez niego upowa˝niona.

5. Zebrane w toku czynnoÊci kontrolnych materia-
∏y dowodowe funkcjonariusz kontrolujàcy odpowied-
nio zabezpiecza, w miar´ potrzeby przez:

1) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub
osobie przez niego upowa˝nionej za pokwitowa-
niem;

2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w od-
dzielnym, zamkni´tym i opiecz´towanym po-
mieszczeniu;

3) pobranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowa-
niem.

6. O zwolnieniu materia∏ów dowodowych spod za-
bezpieczenia decyduje funkcjonariusz kontrolujàcy,
a w przypadku jego odmowy — kierownik w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej CBA.

Art. 38. 1. Funkcjonariusz kontrolujàcy dokonuje po-
brania rzeczy w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby
przez niego upowa˝nionej, a w przypadku ich nieobec-
noÊci — pracownika wyznaczonego przez kontrolowane-
go lub osob´ przez niego upowa˝nionà. Pobranà rzecz
oznacza si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy jej zamian´.

2. Z pobrania rzeczy sporzàdza si´ protokó∏, który
podpisuje funkcjonariusz kontrolujàcy i osoba uczest-
niczàca w pobraniu.

Art. 39. 1. W przypadku potrzeby ustalenia stanu
obiektów lub innych sk∏adników majàtkowych funkcjo-
nariusz kontrolujàcy mo˝e przeprowadziç ogl´dziny.

2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kon-
trolowanego lub osoby przez niego upowa˝nionej,

a w przypadku ich nieobecnoÊci — pracownika wyzna-
czonego przez kontrolowanego lub osob´ przez niego
upowa˝nionà.

3. Z przebiegu i wyniku ogl´dzin sporzàdza si´ nie-
zw∏ocznie protokó∏, który podpisuje funkcjonariusz
kontrolujàcy i osoba wymieniona w ust. 2.

4. Przebieg i wyniki ogl´dzin mogà byç ponadto
utrwalone:

1) przez sporzàdzenie stenogramu; stenogram prze-
k∏ada si´ na pismo zwyk∏e z zaznaczeniem zasto-
sowanego systemu stenografii, do∏àczajàc pier-
wopis stenogramu do protoko∏u;

2) za pomocà urzàdzeƒ rejestrujàcych obraz lub
dêwi´k; utrwalony obraz lub dêwi´k stanowi za-
∏àcznik do protoko∏u.

Art. 40. 1. W celu ustalenia stanu nieruchomoÊci
lub innych sk∏adników majàtkowych wskazanych
w oÊwiadczeniu o stanie majàtkowym, o którym mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 5, funkcjonariusz kontrolujàcy
mo˝e przeprowadziç ogl´dziny.

2. Ogl´dziny nieruchomoÊci lub innych sk∏adników
majàtkowych przeprowadza si´ w obecnoÊci osoby
sk∏adajàcej oÊwiadczenie lub osoby przez nià upowa˝-
nionej.

3. Przepisy art. 39 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 41. 1. Funkcjonariusz kontrolujàcy mo˝e ˝àdaç
od pracowników jednostki kontrolowanej lub osoby
pe∏niàcej funkcj´ publicznà udzielenia mu, w terminie
i w miejscu przez niego wyznaczonym, ustnych i pi-
semnych wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przed-
miotu kontroli. Z przebiegu ustnych wyjaÊnieƒ sporzà-
dza si´ protokó∏, który podpisuje funkcjonariusz kon-
trolujàcy i osoba sk∏adajàca wyjaÊnienia.

2. Odmowa udzielenia wyjaÊnieƒ mo˝e nastàpiç
jedynie w przypadkach, gdy wyjaÊnienia majà doty-
czyç:

1) tajemnicy ustawowo chronionej;

2) faktów i okolicznoÊci, których ujawnienie mog∏o-
by naraziç na odpowiedzialnoÊç karnà lub majàt-
kowà wezwanego do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, a tak˝e
jego ma∏˝onka albo osoby pozostajàcej z nim fak-
tycznie we wspólnym po˝yciu, krewnych i powi-
nowatych do drugiego stopnia bàdê osób zwiàza-
nych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub
kurateli.

3. Prawo odmowy udzielenia wyjaÊnieƒ w przy-
padkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, trwa mimo
ustania ma∏˝eƒstwa, wspólnego po˝ycia, przysposo-
bienia, opieki lub kurateli.

4. Udzielajàcy wyjaÊnieƒ mo˝e uchyliç si´ od od-
powiedzi na pytania, je˝eli zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 2 i 3.
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Art. 42. 1. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç funkcjonariuszowi
kontrolujàcemu ustne lub pisemne oÊwiadczenie do-
tyczàce przedmiotu kontroli.

2. Funkcjonariusz kontrolujàcy nie mo˝e odmówiç
przyj´cia oÊwiadczenia, je˝eli ma ono zwiàzek z przed-
miotem kontroli.

Art. 43. 1. Je˝eli w toku kontroli konieczne jest zba-
danie okreÊlonych zagadnieƒ wymagajàcych wiado-
moÊci specjalnych, kierownik w∏aÊciwej jednostki or-
ganizacyjnej CBA, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
funkcjonariusza kontrolujàcego, powo∏uje bieg∏ego.

2. W postanowieniu o powo∏aniu bieg∏ego okreÊla
si´ przedmiot i zakres badaƒ oraz termin wydania opi-
nii.

3. W wyniku przeprowadzonych badaƒ bieg∏y spo-
rzàdza szczegó∏owe sprawozdanie zawierajàce opis
przeprowadzonych badaƒ wraz z wydanà na ich pod-
stawie opinià.

4. Je˝eli w toku kontroli ujawni si´ potrzeba doko-
nania przez funkcjonariusza kontrolujàcego okreÊlo-
nych czynnoÊci badawczych z udzia∏em specjalisty
w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki, funkcjonariusz
kontrolujàcy mo˝e, w drodze postanowienia, powo∏aç
specjalist´ do udzia∏u w tych czynnoÊciach, okreÊlajàc
przedmiot i czas jego dzia∏ania.

5. Bieg∏y i specjalista dzia∏ajà na podstawie posta-
nowienia o ich powo∏aniu.

6. Kontrolowany lub osoba przez niego upowa˝-
niona lub osoba pe∏niàca funkcj´ publicznà mo˝e wy-
stàpiç za poÊrednictwem funkcjonariusza kontrolujà-
cego do kierownika w∏aÊciwej jednostki organizacyj-
nej CBA z wnioskiem o wy∏àczenie z post´powania
kontrolnego powo∏anego bieg∏ego lub specjalisty
z przyczyn okreÊlonych w art. 34 ust. 1 i 2.

Art. 44. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli funk-
cjonariusz kontrolujàcy przedstawia w protokole kon-
troli.

2. Protokó∏ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli oraz ocen´ ustalonych
nieprawid∏owoÊci, z uwzgl´dnieniem przyczyn po-
wstania, zakresu i skutków tych nieprawid∏owoÊci
oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Art. 45. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà funkcjona-
riusz kontrolujàcy i kontrolowany lub osoba przez nie-
go upowa˝niona.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 5, protokó∏ kontroli podpisujà funkcjonariusz kon-
trolujàcy i osoba pe∏niàca funkcj´ publicznà. 

3. Kontrolowanemu lub osobie przez niego upo-
wa˝nionej lub osobie, o której mowa w ust. 2, przys∏u-
guje prawo zg∏oszenia, przed podpisaniem protoko∏u
kontroli, umotywowanych zastrze˝eƒ dotyczàcych
ustaleƒ zawartych w protokole.

4. Zastrze˝enia zg∏asza si´ na piÊmie do Szefa CBA
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli.

5. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których
mowa w ust. 3 i 4, Szef CBA jest obowiàzany dokonaç
ich analizy i w miar´ potrzeby zarzàdziç dodatkowe
czynnoÊci kontrolne, a w przypadku stwierdzenia za-
sadnoÊci zastrze˝eƒ poleciç zmian´ lub uzupe∏nienie
odpowiedniej cz´Êci protoko∏u kontroli.

6. W przypadku nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci Szef CBA przekazuje na piÊmie swo-
je stanowisko zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

7. Kontrolowany lub osoba przez niego upowa˝-
niona lub osoba, o której mowa w ust. 2, mo˝e odmó-
wiç podpisania protoko∏u kontroli, sk∏adajàc w termi-
nie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaÊnie-
nie tej odmowy.

8. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ termin
do z∏o˝enia wyjaÊnienia o odmowie podpisania proto-
ko∏u liczy si´ od dnia otrzymania pisemnego stanowi-
ska Szefa CBA w sprawie rozpatrzenia tych zastrze˝eƒ.

9. O odmowie podpisania protoko∏u kontroli i z∏o-
˝eniu wyjaÊnienia funkcjonariusz kontrolujàcy czyni
wzmiank´ w protokole. 

10. Odmowa podpisania protoko∏u kontroli przez
osob´ wymienionà w ust. 1 i 2 nie stanowi przeszkody
do podpisania protoko∏u przez funkcjonariusza kon-
trolujàcego i realizacji ustaleƒ kontroli.

Art. 46. 1. Po sporzàdzeniu protoko∏u kontroli,
z uwzgl´dnieniem terminów, o których mowa w art. 45
ust. 4 i 7, kierownik w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
CBA mo˝e skierowaç:

1) wniosek:

a) o odwo∏anie ze stanowiska lub rozwiàzanie sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika z powodu nieprzestrzegania przepisów
ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje
publiczne oraz innych ustaw wprowadzajàcych
ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne,

b) o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego
w sytuacjach, o których mowa w lit. a;

2) wystàpienie do kontrolowanego lub organu nad-
zorujàcego jego dzia∏alnoÊç w sprawie stwierdze-
nia w kontrolowanej jednostce organizacyjnej na-
ruszeƒ:

a) przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowa-
dzajàcych ograniczenia w podejmowaniu i pro-
wadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej przez oso-
by pe∏niàce funkcje publiczne,

b) przepisów prawa dotyczàcych procedur podej-
mowania i realizacji decyzji w przedmiocie,
o którym mowa w art. 31 ust. 2;

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5131 — Poz. 708



3) informacj´ do Najwy˝szej Izby Kontroli lub innych
w∏aÊciwych organów kontrolnych w przypadku
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia kontroli
w szerszym zakresie.

2. Na podstawie protoko∏u kontroli, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´p-
stwa, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, CBA 
wszczyna i prowadzi post´powanie przygotowawcze. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 309 pkt 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powa-
nia karnego, je˝eli zaistnia∏y okolicznoÊci okreÊlone
w ust. 2, materia∏y post´powania kontrolnego wraz
z wnioskiem o wszcz´cie post´powania przygotowaw-
czego Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalne-
mu.

4. W przypadku ujawnienia innych czynów ni˝
okreÊlone w ust. 2, za które ustawowo przewidziana
jest odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna lub karna, CBA
zawiadamia o tym w∏aÊciwe organy. 

5. Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych,
do których skierowano wnioski, wystàpienia, informa-
cje i zawiadomienia, informujà CBA o sposobie i za-
kresie ich wykorzystania.

Art. 47. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb przygotowywa-
nia i prowadzenia czynnoÊci kontrolnych, dokumento-
wania poszczególnych czynnoÊci kontrolnych, sporzà-
dzania protoko∏u kontroli oraz wniosków i wystàpieƒ
pokontrolnych przez funkcjonariuszy CBA, uwzgl´d-
niajàc mo˝liwoÊci sk∏adania zastrze˝eƒ i odmowy pod-
pisania protoko∏u oraz wzory dokumentów obowiàzu-
jàcych przy przeprowadzaniu czynnoÊci kontrolnych. 

Rozdzia∏ 5

S∏u˝ba funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 48. S∏u˝b´ w CBA mo˝e pe∏niç osoba:

1) posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo polskie;

2) korzystajàca z pe∏ni praw publicznych;

3) wykazujàca nieskazitelnà postaw´ moralnà, oby-
watelskà i patriotycznà;

4) która nie by∏a skazana za pope∏nione umyÊlnie
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe; 

5) dajàca r´kojmi´ zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów okreÊlonych w przepisach o ochro-
nie informacji niejawnych;

6) posiadajàca co najmniej Êrednie wykszta∏cenie
i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolnoÊç
fizycznà i psychicznà do pe∏nienia s∏u˝by;

7) która nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej, nie pracowa∏a
i nie by∏a wspó∏pracownikiem organów bezpie-

czeƒstwa paƒstwa, wymienionych w art. 5 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Na-
rodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

Art. 49. 1. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà kandyda-
tów do s∏u˝by oraz funkcjonariuszy i pracowników
CBA ustalajà komisje lekarskie podleg∏e ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki dokonywania oceny zdolnoÊci fi-
zycznej i psychicznej do s∏u˝by w CBA, uwzgl´dniajàc
sposób tej oceny, wykaz chorób i u∏omnoÊci oraz kate-
gorii zdolnoÊci do s∏u˝by w CBA.

Art. 50. 1. Przyj´cie kandydata do s∏u˝by w CBA
nast´puje po przeprowadzeniu post´powania kwalifi-
kacyjnego, na które sk∏adajà si´:

1) z∏o˝enie podania o przyj´cie do s∏u˝by, kwestiona-
riusza osobowego, a tak˝e dokumentów stwier-
dzajàcych wymagane wykszta∏cenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierajàcych dane o uprzednim
zatrudnieniu;

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) post´powanie sprawdzajàce, okreÊlone w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych;

4) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝-
by w CBA.

2. W stosunku do kandydata ubiegajàcego si´
o przyj´cie do s∏u˝by w CBA na stanowisko wymaga-
jàce szczególnych umiej´tnoÊci lub predyspozycji, po-
st´powanie kwalifikacyjne mo˝e byç rozszerzone
o czynnoÊci majàce na celu sprawdzenie przydatnoÊci
kandydata do s∏u˝by na takim stanowisku, w tym
o przeprowadzenie badania poligraficznego.

3. Post´powanie kwalifikacyjne w stosunku
do funkcjonariuszy lub by∏ych funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Policji i Stra˝y Gra-
nicznej mo˝na ograniczyç do przeprowadzenia czyn-
noÊci okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór kwestionariusza osobowego oraz
szczegó∏owy tryb przeprowadzania post´powania
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s∏u˝by
w CBA, uwzgl´dniajàc czynnoÊci niezb´dne do podj´-
cia decyzji dotyczàcej osoby ubiegajàcej si´ o przyj´-
cie do s∏u˝by w CBA.

Art. 51. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
CBA, zwany dalej „funkcjonariuszem”, sk∏ada przysi´-
g´ wed∏ug nast´pujàcej roty:

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przysi´-
gam: s∏u˝yç wiernie Narodowi, pilnie przestrzegaç
prawa, dochowaç wiernoÊci konstytucyjnym orga-
nom Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bez-
stronnie wykonywaç obowiàzki funkcjonariusza
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nawet z na-
ra˝eniem ˝ycia, a tak˝e strzec honoru, godnoÊci
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i dobrego imienia s∏u˝by oraz przestrzegaç dyscy-
pliny s∏u˝bowej i zasad etyki zawodowej.”.

Przysi´ga mo˝e byç z∏o˝ona z dodaniem zdania „Tak
mi dopomó˝ Bóg”.

2. Szef CBA okreÊla, w drodze zarzàdzenia, cere-
monia∏ sk∏adania przysi´gi.

Art. 52. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza po-
wstaje w drodze mianowania na podstawie zg∏oszenia
si´ do s∏u˝by.

2. Poczàtek s∏u˝by funkcjonariusza liczy si´ od dnia
okreÊlonego w decyzji o przyj´ciu do s∏u˝by i miano-
waniu na stanowisko s∏u˝bowe w CBA.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej i innych doku-
mentów funkcjonariuszy, organy w∏aÊciwe do ich wy-
dawania, wymiany i uniewa˝niania oraz dokonywania
w nich wpisów, przypadki, w których legitymacja s∏u˝-
bowa lub inne dokumenty podlegajà zwrotowi, wy-
mianie lub uniewa˝nieniu, a tak˝e tryb post´powania
w przypadku ich utraty, jak równie˝ sposób pos∏ugi-
wania si´ legitymacjà s∏u˝bowà oraz innymi doku-
mentami, uwzgl´dniajàc wymogi okreÊlone w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych.

4. Szef CBA okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wzory
znaków i innych dokumentów identyfikacyjnych funk-
cjonariuszy.

Art. 53. 1. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w CBA mianu-
je si´ funkcjonariuszem w s∏u˝bie przygotowawczej
na okres 3 lat.

2. W okresie s∏u˝by przygotowawczej funkcjona-
riusz CBA podlega szkoleniu.

3. Po up∏ywie okresu s∏u˝by przygotowawczej
i uzyskaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii s∏u˝bo-
wej funkcjonariusz zostaje mianowany funkcjonariu-
szem w s∏u˝bie sta∏ej.

4. W przypadku przerwy w wykonywaniu przez
funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych trwajàcej
∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 30 dni Szef CBA mo˝e przed∏u˝yç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej.

5. W uzasadnionych przypadkach Szef CBA mo˝e
skróciç okres s∏u˝by przygotowawczej albo zwolniç
funkcjonariusza od odbywania tej s∏u˝by. 

Art. 54. 1. Szef CBA jest w∏aÊciwy do przyjmowania
do s∏u˝by w CBA, mianowania funkcjonariuszy na sta-
nowiska s∏u˝bowe oraz ich przenoszenia, delegowa-
nia, oddelegowania, zwalniania i odwo∏ywania ze sta-
nowisk s∏u˝bowych, zawieszania i uchylania zawiesze-
nia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, zwalniania ze s∏u˝by
oraz stwierdzania wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego.

2. W sprawach osobowych funkcjonariuszy in-
nych, ni˝ wymienione w ust. 1, sà w∏aÊciwi prze∏o˝eni,
upowa˝nieni przez Szefa CBA.

3. Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, sà
za∏atwiane w drodze decyzji.

4. Mianowanie na stanowisko s∏u˝bowe odbywa
si´ z uwzgl´dnieniem wykszta∏cenia i kwalifikacji za-
wodowych funkcjonariusza.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, stanowiska s∏u˝bowe w CBA oraz wymaga-
nia, co do wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych, ja-
kim powinni odpowiadaç funkcjonariusze na poszcze-
gólnych stanowiskach s∏u˝by, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie realizacji przez funkcjonariuszy ustawo-
wych zadaƒ CBA. 

Art. 55. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlany wymiarem jego obowiàzków,
z uwzgl´dnieniem prawa do wypoczynku.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rozk∏ad czasu s∏u˝by, z uwzgl´dnieniem
czasu na wypoczynek oraz przypadków przed∏u˝enia
czasu s∏u˝by funkcjonariuszy, uzasadnionych potrzebà
zapewnienia niezak∏óconego toku s∏u˝by.

Art. 56. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki bezpieczeƒstwa i higieny
s∏u˝by oraz zakres, w jakim do tych warunków majà
zastosowanie przepisy dzia∏u dziesiàtego Kodeksu
pracy, uwzgl´dniajàc szczególny charakter s∏u˝by, za-
gro˝enia wyst´pujàce na niektórych stanowiskach
s∏u˝bowych lub podczas wykonywania niektórych za-
daƒ s∏u˝bowych oraz obowiàzki spoczywajàce
na funkcjonariuszach oraz ich prze∏o˝onych w zakresie
zapobiegania ewentualnym zagro˝eniom dla ˝ycia lub
zdrowia, a tak˝e uwzgl´dniajàc przepisy prawa majà-
ce zastosowanie do stanowisk s∏u˝bowych nieobj´-
tych specyfikà s∏u˝by w CBA.

Art. 57. 1. Funkcjonariusz podlega opiniowaniu
s∏u˝bowemu, nie rzadziej ni˝ raz na 2 lata. 

2. Funkcjonariusz w s∏u˝bie przygotowawczej pod-
lega opiniowaniu s∏u˝bowemu, nie rzadziej ni˝ raz
na 6 miesi´cy. 

3. Funkcjonariusza zapoznaje si´ z opinià s∏u˝bo-
wà w terminie 7 dni od dnia jej sporzàdzenia; mo˝e
on w terminie 7 dni od dnia zapoznania si´ z opinià
s∏u˝bowà wnieÊç odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝o-
nego.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza opinii s∏u˝bowej, szczegó-
∏owe warunki i tryb opiniowania funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc przes∏anki opiniowania i jego cz´stotli-
woÊci, kryteria brane pod uwag´ przy opiniowaniu
i skal´ ocen, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie wy-
dawania opinii, tryb zapoznawania funkcjonariuszy
z opinià s∏u˝bowà oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania
odwo∏aƒ od opinii.

Art. 58. 1. Funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z zaj-
mowanego stanowiska i przenieÊç do dyspozycji Sze-
fa CBA.
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2. Funkcjonariusz mo˝e pozostawaç w dyspozycji
Szefa CBA nieprzerwanie nie d∏u˝ej ni˝ 4 miesiàce.

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 2,
funkcjonariusza przenosi si´ na okreÊlone stanowisko
s∏u˝bowe, a w przypadku niewyra˝enia przez niego pi-
semnej zgody na przeniesienie na to stanowisko,
funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by z zachowaniem
uprawnieƒ przewidzianych dla funkcjonariuszy zwal-
nianych na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4, chyba ˝e
spe∏nia warunki do zwolnienia ze s∏u˝by na korzyst-
niejszych zasadach.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb przenoszenia funkcjonariuszy
do dyspozycji Szefa CBA, z uwzgl´dnieniem sposobu
pe∏nienia s∏u˝by w okresie pozostawania w tej dyspo-
zycji.

Art. 59. 1. Funkcjonariusz z urz´du lub na w∏asnà
proÊb´ mo˝e byç przeniesiony do pe∏nienia s∏u˝by al-
bo delegowany na okres do 6 miesi´cy do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

2. Szef CBA w uzasadnionych przypadkach mo˝e
przed∏u˝yç okres delegowania, o którym mowa w ust. 1,
do 12 miesi´cy.

Art. 60. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç,
na okres do 6 miesi´cy, pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bo-
wych na innym stanowisku. W takim przypadku upo-
sa˝enie funkcjonariusza nie mo˝e byç obni˝one.

2. Funkcjonariusza, gdy jest to uzasadnione reali-
zacjà zadaƒ CBA, za jego zgodà, mo˝na oddelegowaç
do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza CBA,
po przeniesieniu go do dyspozycji Szefa CBA. Przepi-
sów art. 58 nie stosuje si´.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb oddelegowania, uprawnienia
i obowiàzki funkcjonariusza w czasie oddelegowania,
wysokoÊç i sposób wyp∏acania uposa˝enia i innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych oddelegowa-
nemu funkcjonariuszowi, uwzgl´dniajàc miejsce oraz
charakter i zakres wykonywanych przez niego zadaƒ
s∏u˝bowych poza CBA, a tak˝e ustali, z uwzgl´dnie-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
szczególne uprawnienia i obowiàzki funkcjonariusza
pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami kraju.

Art. 61. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w przypadku wymierzenia kary
dyscyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe.

2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe w przypadku:

1) orzeczenia przez w∏aÊciwà komisj´ lekarskà trwa∏ej
niezdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci
mianowania go na stanowisko równorz´dne;

2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku s∏u˝-
bowym, stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okre-
sie s∏u˝by przygotowawczej;

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, stwier-
dzonego w okresie s∏u˝by sta∏ej w dwóch kolej-
nych opiniach s∏u˝bowych;

4) likwidacji zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego,
gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na równo-
rz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego pisemnà proÊb´.

4. Funkcjonariusz, który nie wyrazi∏ zgody na prze-
niesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z przyczyn
okreÊlonych w ust. 2, mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by.

Art. 62. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w czynno-
Êciach s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
w przypadku wszcz´cia przeciwko niemu post´powania
karnego w sprawie o przest´pstwo umyÊlne Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub przest´pstwa skarbowe.

2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynno-
Êciach s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
w przypadku wszcz´cia przeciwko niemu post´powa-
nia karnego w sprawie o przest´pstwo nieumyÊlne
Êcigane z oskar˝enia publicznego, post´powania
w sprawie o wykroczenie lub wykroczenie skarbowe
oraz post´powania dyscyplinarnego, je˝eli jest to ce-
lowe z uwagi na dobro post´powania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na
przed∏u˝yç na dalszy czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝
do dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia wydanego
w post´powaniu karnym, karnym skarbowym lub po-
st´powaniu w sprawie o wykroczenie lub wykroczenie
skarbowe, a w pozosta∏ych przypadkach na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

4. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych polega
na odsuni´ciu funkcjonariusza od wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych.

5. Od decyzji o zawieszeniu funkcjonariusza w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych, funkcjonariusz mo˝e zwróciç si´
do Szefa CBA z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

6. Funkcjonariusz zawieszony w czynnoÊciach
s∏u˝bowych jest obowiàzany:

1) niezw∏ocznie zdaç broƒ i legitymacj´ s∏u˝bowà
oraz przedmioty zwiàzane z wykonywanymi przez
niego zadaniami, a w szczególnoÊci akta i doku-
menty prowadzonych przez niego spraw;

2) informowaç kierownika jednostki organizacyjnej
o zamiarze opuszczenia miejsca zamieszkania
na okres d∏u˝szy ni˝ 3 dni.

Art. 63. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na w∏asnà proÊb´ do komisji lekarskiej,
o której mowa w art. 49, w celu okreÊlenia jego stanu
zdrowia oraz ustalenia zdolnoÊci fizycznej i psychicz-
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nej do s∏u˝by, jak równie˝ zwiàzku poszczególnych
schorzeƒ ze s∏u˝bà.

2. Funkcjonariusz mo˝e byç równie˝ poddany ba-
daniom poligraficznym. O skierowaniu funkcjonariu-
sza na te badania decyduje Szef CBA. Decyzja Szefa
CBA nie wymaga uzasadnienia.

Art. 64. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadku:

1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez ko-
misj´ lekarskà;

2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;

4) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia oby-
watelstwa innego paƒstwa;

5) podania nieprawdy w oÊwiadczeniu sk∏adanym
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje pu-
bliczne, stwierdzonego w drodze post´powania
dyscyplinarnego;

6) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za pope∏-
nione umyÊlnie przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo skarbowe;

7) obj´cia kierowniczego stanowiska paƒstwowego
albo obj´cia funkcji z wyboru w organach samo-
rzàdu terytorialnego.

2. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by
w przypadku:

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach;

2) tymczasowego aresztowania; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 6;

4) nabycia prawa do emerytury w pe∏nym wymiarze,
okreÊlonego w przepisach odr´bnych;

5) wniesienia aktu oskar˝enia w przypadku umyÊlne-
go przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia publicz-
nego;

6) niez∏o˝enia w terminie oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne;

7) odmowy poddania si´ badaniu, o którym mowa
w art. 63 ust. 2;

8) pope∏nienia przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia
publicznego, w sytuacji gdy okolicznoÊci jego po-
pe∏nienia nie budzà wàtpliwoÊci.

3. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w termi-
nie do 3 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia przez
niego wystàpienia ze s∏u˝by.

Art. 65. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza wyga-
sa w przypadku:

1) Êmierci funkcjonariusza lub stwierdzenia zagini´-
cia, o którym mowa w art. 98 ust. 4;

2) nieobecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie przez
okres powy˝ej 3 miesi´cy z powodu tymczasowe-
go aresztowania, chyba ˝e wczeÊniej nastàpi∏o
zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by.

Art. 66. 1. W przypadku uchylenia prawomocnego
wyroku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia
o warunkowym umorzeniu post´powania karnego
i wydania orzeczenia o umorzeniu post´powania kar-
nego albo w przypadku uchylenia kary dyscyplinarnej
wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub kary
wydalenia ze s∏u˝by, ulegajà uchyleniu skutki, jakie
wynik∏y dla funkcjonariusza w zwiàzku z wyznacze-
niem na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe. O uchyleniu in-
nych skutków decyduje Szef CBA.

2. W przypadku uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia o warunko-
wym umorzeniu post´powania karnego i wydania pra-
womocnego wyroku uniewinniajàcego, ulegajà uchyle-
niu wszystkie skutki, jakie powsta∏y dla funkcjonariusza
w wyniku post´powania dyscyplinarnego przeprowa-
dzonego w zwiàzku z oskar˝eniem o pope∏nienie prze-
st´pstwa stanowiàcego przedmiot rozstrzygni´cia sàdu.

3. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
podstaw´ orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowi∏y
przes∏anki inne ni˝ tylko oskar˝enie o pope∏nienie
przest´pstwa, o uchyleniu skutków, jakie powsta∏y dla
funkcjonariusza w wyniku post´powania dyscyplinar-
nego, decyduje Szef CBA. Przepis ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 67. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by
na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie mo-
˝e nastàpiç przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprze-
stania s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e funkcjona-
riusz zg∏osi pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.

Art. 68. 1. Funkcjonariusza nie mo˝na w okresie
cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego zwolniç ze
s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w art. 64
ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 2—5.

2. W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze
s∏u˝by na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4, przys∏uguje
mu uposa˝enie do koƒca urlopu macierzyƒskiego.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie
art. 58 ust. 3 lub art. 64 ust. 2 pkt 4 w czasie urlopu wy-
chowawczego, przys∏ugujà do koƒca okresu, na który
ten urlop zosta∏ udzielony:

1) Êwiadczenie pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wycho-
wawczego;
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2) inne uprawnienia przewidziane dla zwalnianych
z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przy-
czyn niedotyczàcych pracowników.

Art. 69. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by otrzy-
muje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by.

2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dane, które nale˝y podaç w Êwiadectwie
s∏u˝by, a tak˝e tryb wydawania i sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by oraz formularz Êwiadectwa s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych spra-
wach oraz specyfik´ s∏u˝by. 

Art. 70. 1. W CBA mogà byç zatrudniani pracownicy. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 72.

Rozdzia∏ 6

Obowiàzki i prawa oraz uposa˝enie funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 71. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany dochowaç
obowiàzków wynikajàcych z roty z∏o˝onej przysi´gi.

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wyko-
nania polecenia prze∏o˝onego, je˝eli wykonanie pole-
cenia ∏àczy∏oby si´ z pope∏nieniem przest´pstwa.

3. O odmowie wykonania polecenia, o którym mo-
wa w ust. 2, funkcjonariusz informuje Szefa CBA, z po-
mini´ciem drogi s∏u˝bowej.

Art. 72. 1. Funkcjonariuszowi nie wolno pozosta-
waç w stosunku pracy oraz podejmowaç innego zaj´-
cia zarobkowego poza s∏u˝bà.

2. W stosunku do funkcjonariuszy majà zastosowa-
nie ograniczenia w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej wynikajàce z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne. Funkcjonariu-
sze obowiàzani sà do z∏o˝enia oÊwiadczenia o swoim
stanie majàtkowym na zasadach, w trybie i w termi-
nach okreÊlonych w przepisach tej ustawy. 

3. Funkcjonariusze CBA sk∏adajà oÊwiadczenia,
o których mowa w ust. 2, Szefowi CBA. Szef CBA i je-
go zast´pcy sk∏adajà oÊwiadczenia Prezesowi Rady
Ministrów, który dokonuje analizy zawartych w nich
danych. 

4. Szef CBA mo˝e zezwoliç funkcjonariuszowi
na wykonywanie zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà
o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym,
je˝eli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego za-
daƒ s∏u˝bowych.

5. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
Szefa CBA o zaciàganych zobowiàzaniach finansowych,
a tak˝e zobowiàzaniach ma∏˝onka lub osoby pozostajà-
cej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, je-

˝eli wysokoÊç zobowiàzania ∏àcznie przekracza pi´cio-
krotnoÊç miesi´cznego uposa˝enia funkcjonariusza. 

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres danych przekazywanych przez funk-
cjonariusza w przypadkach, o których mowa w ust. 4
i 5, uwzgl´dniajàc wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie danych osobowych.

Art. 73. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznej ani uczestniczyç w dzia∏alnoÊci tej
partii lub na jej rzecz.

2. Funkcjonariusz nie mo˝e pe∏niç funkcji publicznej.

3. Funkcjonariusze nie mogà zrzeszaç si´ w zwiàz-
kach zawodowych.

4. Funkcjonariusz jest obowiàzany uzyskaç zezwo-
lenie Szefa CBA na przynale˝noÊç do organizacji lub
stowarzyszeƒ krajowych, zagranicznych albo mi´dzy-
narodowych. 

Art. 74. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany uzyskaç
zezwolenie Szefa CBA na wyjazd za granic´ poza ob-
szar Unii Europejskiej.

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
prze∏o˝onego o wyjeêdzie za granic´ do paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.

3. Szef CBA okreÊli, w drodze zarzàdzenia, przy-
padki, w których uzyskanie zezwolenia lub wykonanie
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest wyma-
gane, a tak˝e obowiàzki funkcjonariusza wyje˝d˝ajàce-
go za granic´ i powracajàcego z zagranicy.

Art. 75. Funkcjonariusz w zwiàzku z wykonywa-
niem zadaƒ s∏u˝bowych korzysta z ochrony przewi-
dzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjona-
riuszy publicznych.

Art. 76. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot
kosztów poniesionych na ochron´ prawnà, je˝eli po-
st´powanie karne wszcz´te przeciwko niemu o prze-
st´pstwo pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci s∏u˝bowych zostanie zakoƒczone prawo-
mocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku usta-
wowych znamion czynu zabronionego lub niepope∏-
nienia przest´pstwa albo wyrokiem uniewinniajàcym.

2. Koszty w wysokoÊci odpowiadajàcej okreÊlone-
mu w odr´bnych przepisach wynagrodzeniu jednego
obroƒcy zwraca si´ ze Êrodków CBA.

Art. 77. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝bà
dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia 16 grud-
nia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w ra-
zie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z póên. zm.13)). 
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Art. 78. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nieodp∏atnie
uzbrojenie i wyposa˝enie niezb´dne do wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych.

2. Szef CBA okreÊli, w drodze zarzàdzenia, normy
wyposa˝enia i uzbrojenia oraz szczegó∏owe zasady
dost´pu do wyposa˝enia i uzbrojenia, jego przyzna-
wania i u˝ytkowania. 

Art. 79. 1. Funkcjonariusz po 15 latach s∏u˝by na-
bywa prawo do emerytury policyjnej.

2. Funkcjonariusz, który sta∏ si´ inwalidà, jest
uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej.

3. Cz∏onkowie rodzin po zmar∏ych funkcjonariu-
szach sà uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej.

4. Do Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1—3, sto-
suje si´ przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.14)).

Art. 80. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝-
by nie spe∏nia warunków do nabycia prawa do emery-
tury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej,
od uposa˝enia wyp∏aconego funkcjonariuszowi
po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝-
by, od którego nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki za ten okres
przewidziane w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.15)). 

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o któ-

rym mowa w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie zasadni-
cze, dodatki do uposa˝enia oraz nagrody roczne i uzna-
niowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110
ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przypadku, gdy
funkcjonariusz spe∏nia jedynie warunki do nabycia
prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie
sk∏adek nast´puje na wniosek funkcjonariusza. 

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem wa-
loryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.16)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, walo-
ryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust. 1. 

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝ do funk-
cjonariusza, je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by, pomimo
spe∏nienia warunków do nabycia prawa do emerytury
policyjnej, zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytury
z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 6, kwo-
t´ nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek przekazuje si´
niezw∏ocznie na podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o nabyciu przez funk-
cjonariusza prawa do emerytury lub renty przewidzia-
nej w przepisach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek sta-
nowi przychody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego w∏aÊciwe, ma-
jàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owe-
go i niezw∏ocznego wykonywania czynnoÊci zwiàza-
nych z przekazywaniem tych sk∏adek. 

Art. 81. 1. Okres s∏u˝by funkcjonariusza traktuje si´
jako prac´ w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze s∏u˝-
by w CBA podjà∏ prac´, okres tej s∏u˝by wlicza si´
do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich upraw-
nieƒ wynikajàcych z prawa pracy.

Art. 82. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà uprawnie-
nia pracowników zwiàzane z rodzicielstwem, okreÊlo-
ne w dziale VIII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
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deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.17)), je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowià
inaczej.

Art. 83. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, przebieg s∏u˝by funkcjonariuszy. Roz-
porzàdzenie powinno okreÊlaç:

1) szczegó∏owe warunki i tryb za∏atwiania spraw,
w tym spraw osobowych funkcjonariuszy, nawià-
zania, rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku s∏u˝-
bowego, mianowania, przenoszenia, odwo∏ywa-
nia i zwalniania ze stanowisk s∏u˝bowych;

2) sposób usprawiedliwiania nieobecnoÊci w s∏u˝bie;

3) rodzaje informacji, których ze wzgl´du na przebieg
s∏u˝by funkcjonariusza jest on obowiàzany udzieliç.

Art. 84. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo
do corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 28 dni roboczych.

2. Funkcjonariusz nabywa prawo do pierwszego
urlopu wypoczynkowego z up∏ywem 6 miesi´cy s∏u˝-
by, w wymiarze po∏owy urlopu przys∏ugujàcego mu
po roku s∏u˝by.

3. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pe∏nym
wymiarze funkcjonariusz nabywa z up∏ywem roku
s∏u˝by. Do urlopu tego wlicza si´ urlop, o którym mo-
wa w ust. 2.

4. Prawo do kolejnych urlopów funkcjonariusz na-
bywa w ka˝dym nast´pnym roku kalendarzowym.

5. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo
do urlopu, wlicza si´ okresy poprzedniego zatrudnie-
nia i s∏u˝by, bez wzgl´du na przerwy w zatrudnieniu
i s∏u˝bie oraz sposób rozwiàzania stosunku pracy lub
stosunku s∏u˝bowego.

6. Przez dni robocze rozumie si´ dni od poniedzia∏-
ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Art. 85. 1. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub szkodli-
wych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szcze-
gólnymi w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by, mo˝e byç przyznany
p∏atny urlop dodatkowy w wymiarze do 7 dni robo-
czych rocznie. 

2. Funkcjonariuszowi, który uzyska∏ zezwolenie
na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i nauk´ t´
pobiera lub odbywa studia, jak równie˝ uzyska∏ ze-
zwolenie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego
lub habilitacyjnego, a tak˝e na odbycie aplikacji rad-
cowskiej lub legislacyjnej, udziela si´ p∏atnego urlopu
szkoleniowego w wymiarze:

1) na przygotowanie si´ do egzaminu wst´pnego i je-
go z∏o˝enie — 7 dni,

2) w szko∏ach wy˝szych, w ka˝dym roku studiów —
21 dni,

3) dla funkcjonariuszy pobierajàcych nauk´ w szko-
∏ach pomaturalnych i na studiach podyplomo-
wych — 14 dni w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia
egzaminu koƒcowego,

4) w celu przygotowania si´ do z∏o˝enia egzaminów
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla
przygotowania si´ do kolokwium oraz wyk∏adu ha-
bilitacyjnego — 28 dni,

5) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu rad-
cowskiego — 30 dni,

6) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu
po zakoƒczeniu aplikacji legislacyjnej — 14 dni.

3. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, na pisemny
wniosek uzasadniony wa˝nymi wzgl´dami osobisty-
mi, mo˝na udzieliç urlopu bezp∏atnego w wymiarze
do 6 miesi´cy.

4. Funkcjonariuszowi udziela si´ p∏atnego urlopu
okolicznoÊciowego w celu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego, w przypadku urodzenia si´ dziecka, Êlubu
dziecka w∏asnego, przysposobionego, pasierba, dziec-
ka obcego przyj´tego na wychowanie i utrzymanie,
w ramach rodziny zast´pczej, a tak˝e z powodu Êmier-
ci ma∏˝onka, dziecka, rodziców, rodzeƒstwa, teÊciów,
dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostajàcej
na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpo-
Êrednià opiekà. Urlopu okolicznoÊciowego mo˝na tak-
˝e udzieliç funkcjonariuszowi w celu za∏atwienia wa˝-
nych spraw osobistych albo w innych przypadkach za-
s∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie. Urlopu
okolicznoÊciowego udziela si´ w wymiarze do 5 dni.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje stanowisk, na których wyst´pujà
warunki szczególnie ucià˝liwe lub szkodliwe dla zdro-
wia, a tak˝e rodzaje innych stanowisk, na których przy-
s∏uguje prawo do urlopu dodatkowego, o których mo-
wa w ust. 1, albo, gdy jest to uzasadnione szczegól-
nym charakterem zadaƒ, uwzgl´dniajàc specyfik´
s∏u˝by.

Art. 86. 1. Funkcjonariusz oddelegowany do pe∏-
nienia s∏u˝by poza CBA ma prawo tylko do jednego
urlopu wypoczynkowego, w wymiarze korzystniej-
szym.

2. Niewykorzystanej w okresie oddelegowania cz´-
Êci urlopu wypoczynkowego, wynikajàcej z ró˝nicy
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w wymiarach urlopów, udziela si´ funkcjonariuszowi
po powrocie z oddelegowania.

Art. 87. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania funkcjona-
riuszom urlopów, o których mowa w art. 84 i art. 85
ust. 1—4, majàc na uwadze:

1) prze∏o˝onych w∏aÊciwych w sprawach urlopów;

2) warunki udzielania p∏atnych urlopów szkolenio-
wych i okolicznoÊciowych;

3) warunki udzielenia funkcjonariuszowi urlopu bez-
p∏atnego;

4) sposób obliczania ekwiwalentu pieni´˝nego
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz
sposób obliczania wynagrodzenia za czas p∏at-
nych urlopów. 

2. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç prawo
funkcjonariusza do odpoczynku oraz zapewnienie cià-
g∏oÊci i skutecznoÊci realizacji zadaƒ.

Art. 88. Funkcjonariuszowi, który osiàga znaczàce
wyniki w s∏u˝bie, Szef CBA mo˝e udzieliç nast´pujà-
cych wyró˝nieƒ:

1) krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze do 7 dni roboczych;

2) nagrody pieni´˝nej lub rzeczowej;

3) mianowania na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

4) przedstawienia do orderu lub odznaczenia. 

Art. 89. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe.

2. Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje jedno
uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne.

3. Uposa˝enie sk∏ada si´ z uposa˝enia zasadnicze-
go oraz premii.

4. Funkcjonariusz otrzymuje premi´, której wyso-
koÊç kszta∏tuje si´ do 30 % uposa˝enia zasadniczego,
jednak nie mniej ni˝ 1 %.

5. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà
wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.

6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, wielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 5, jednak nie mo˝e ona byç ni˝sza ni˝ 3,5-krot-
noÊç kwoty bazowej, uwzgl´dniajàc specyfik´ i warun-
ki pe∏nionej s∏u˝by.

7. Uposa˝enie jest p∏atne miesi´cznie z góry.

Art. 90. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia zasadniczego funk-
cjonariuszy na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bo-
wych oraz wzrost uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u

wys∏ugi lat, z uwzgl´dnieniem trybu i terminów ich
wyp∏acania.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki uzasadniajàce przyznawanie
i zmiany premii, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb
post´powania w tych sprawach, uwzgl´dniajàc kwali-
fikacje zawodowe funkcjonariuszy, rodzaj i miejsce
pe∏nienia s∏u˝by.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb zaliczania okresów s∏u˝by
i pracy, uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa-
˝enia, uwzgl´dniajàc okresy innej s∏u˝by traktowane
jako równorz´dne ze s∏u˝bà w CBA, okresy zatrudnie-
nia i inne okresy, które na podstawie odr´bnych prze-
pisów podlegajà wliczeniu do okresu pracy.

Art. 91. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia, Êwiadczeƒ i innych nale˝noÊci pieni´˝nych ulega-
jà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w którym
roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Organ w∏aÊciwy do rozpatrywania roszczeƒ mo-
˝e nie uwzgl´dniç przedawnienia, je˝eli opóênienie
w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wy-
jàtkowymi okolicznoÊciami.

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:

1) ka˝da czynnoÊç przed Szefem CBA lub kierowni-
kiem jednostki organizacyjnej CBA, podj´ta bez-
poÊrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo
zaspokojenia roszczenia; 

2) uznanie roszczenia.

Art. 92. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´pu-
jàce Êwiadczenia pieni´˝ne:

1) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i Êwiadczenia
przys∏ugujàce z tytu∏u przeniesienia lub delego-
wania do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci;

2) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by;

3) nagrody i zapomogi; 

4) dodatki: mieszkaniowy i specjalny. 

2. W przypadku Êmierci funkcjonariusza lub cz∏on-
ka jego rodziny przys∏ugujà:

1) zasi∏ek pogrzebowy;

2) odprawa poÊmiertna.

Art. 93. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyzna-
wane nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi oraz do-
datek mieszkaniowy.

2. Funkcjonariuszowi mo˝e byç przyznany, na czas
okreÊlony, w zwiàzku z wykonywaniem przez niego za-
daƒ o szczególnym znaczeniu, dodatek specjalny
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w wysokoÊci ustalonej przez Szefa CBA. WysokoÊç do-
datku nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 30 % uposa˝enia za-
sadniczego.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki przyznawania funkcjonariuszom
nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, do-
datków mieszkaniowych i dodatków specjalnych oraz
sposób ustalenia okresu s∏u˝by warunkujàcego naby-
cie prawa do nagrody rocznej, wysokoÊç tej nagrody,
uwzgl´dniajàc przes∏anki jej obni˝enia i przypadki, kie-
dy nagroda nie przys∏uguje, termin wyp∏aty nagrody
rocznej, okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie funk-
cjonariuszowi nagrody uznaniowej, zapomogi, dodat-
ku mieszkaniowego i dodatku specjalnego, w∏aÊci-
woÊç prze∏o˝onych oraz tryb post´powania w tych
sprawach.

4. Szef CBA okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wyso-
koÊç funduszu na nagrody, zapomogi, dodatki miesz-
kaniowe i dodatki specjalne, ustalajàc jednoczeÊnie
wysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych
na nagrody roczne, uznaniowe, zapomogi, dodatki
mieszkaniowe i dodatki specjalne oraz warunki zwi´k-
szania wysokoÊci funduszu na nagrody uznaniowe, za-
pomogi, dodatki mieszkaniowe i dodatki specjalne.

Art. 94. 1. Âwiadczeniami, o których mowa w art. 92
ust. 1 pkt 1, sà:

1) dieta stanowiàca ekwiwalent pieni´˝ny na pokry-
cie kosztów wy˝ywienia w czasie podró˝y s∏u˝bo-
wej;

2) zwrot kosztów przejazdów na trasie od sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stano-
wiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem oraz
noclegów bàdê rycza∏t za nocleg;

3) diety za czas przejazdu i pierwszà dob´ pobytu
w nowej miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by;

4) zwrot kosztów przejazdu do miejscowoÊci przenie-
sienia lub delegowania;

5) zasi∏ek osiedleniowy z tytu∏u przeniesienia do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç i tryb przyznawania Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e sposób ich wyp∏aty,
uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ funkcjonariusza odby-
wajàcego podró˝ s∏u˝bowà lub przeniesionego lub de-
legowanego do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci
oraz zró˝nicowanie kosztów utrzymania. 

Art. 95. 1. Z uposa˝enia funkcjonariuszy mogà byç
dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych i ad-
ministracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na pod-
stawie przepisów szczególnych — na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych
przepisach szczególnych. 

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, terminy p∏atnoÊci uposa˝enia i innych

Êwiadczeƒ pieni´˝nych, a tak˝e w∏aÊciwoÊç i tryb po-
st´powania w sprawach wyp∏acania Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych oraz dokonywania potràceƒ z tych nale˝no-
Êci, uwzgl´dniajàc formy wyp∏aty Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych oraz maksymalny dopuszczalny okres opóênie-
nia w ich wyp∏acie.

Art. 96. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
na podstawie art. 58 ust. 3, art. 61 ust. 4 i art. 64 ust. 1
pkt 1 i 7, ust. 2 pkt 1 i 4 otrzymuje:

1) odpraw´;

2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy nie-
wykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz
za urlopy zaleg∏e. 

2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 64
ust. 1 pkt 3 otrzymuje wy∏àcznie ekwiwalent pieni´˝ny
za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach
poprzedzajàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by.

Art. 97. 1. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej równa si´ wysokoÊci szeÊciomiesi´cz-
nego uposa˝enia, nale˝nego na ostatnio zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozosta-
wania w dyspozycji Szefa CBA. Odprawa ulega zwi´k-
szeniu o 20 % uposa˝enia za ka˝dy dalszy pe∏ny rok
wys∏ugi ponad 5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wyso-
koÊci oÊmiomiesi´cznego uposa˝enia. Okres s∏u˝by
przekraczajàcy 6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.

2. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza w s∏u˝-
bie przygotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomie-
si´cznego uposa˝enia, nale˝nego na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa CBA.

Art. 98. 1. W przypadku Êmierci funkcjonariusza
pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje odprawa po-
Êmiertna w takiej wysokoÊci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby
temu funkcjonariuszowi odprawa, gdyby by∏ zwolnio-
ny ze s∏u˝by.

2. W przypadku Êmierci funkcjonariusza, pozostajà-
cej w zwiàzku z jego s∏u˝bà, pozosta∏ej po nim rodzinie
przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne w podwójnej wyso-
koÊci renty rodzinnej, wyp∏acane miesi´cznie z bud˝e-
tu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest CBA. 

3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przy-
s∏ugujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozosta-
wa∏ z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w dalszej ko-
lejnoÊci dzieciom oraz rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci
funkcjonariusza spe∏niali warunki do uzyskania renty
rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do zaginio-
nych funkcjonariuszy. Zagini´cie funkcjonariusza oraz
zwiàzek tego zagini´cia ze s∏u˝bà stwierdza Szef CBA.
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Art. 99. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, zwol-
nionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1,
wyp∏aca si´ co miesiàc przez okres roku po zwolnieniu
ze s∏u˝by Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci odpo-
wiadajàcej uposa˝eniu nale˝nemu na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa CBA.

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do Êwiadcze-
nia okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jed-
nego z tych Êwiadczeƒ.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by
na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 4, który z powodu na-
dal trwajàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia,
wyp∏aca si´ co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlo-
ne w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 3 miesiàce, chyba ˝e wczeÊniej w∏aÊciwa komi-
sja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowià-
ce podstaw´ do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.

Art. 100. 1. W przypadku Êmierci funkcjonariusza,
niezale˝nie od odprawy poÊmiertnej, o której mowa
w art. 98 ust. 1, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wy-
sokoÊci:

1) trzymiesi´cznego uposa˝enia nale˝nego na ostat-
nio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa
CBA, je˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek,
dzieci, wnuki, rodzeƒstwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Je˝eli Êmierç funkcjonariusza nastàpi∏a na sku-
tek wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà, kosz-
ty pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków CBA. Szef CBA
mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie kosztów pogrzebu
funkcjonariusza zmar∏ego wskutek choroby pozostajà-
cej w zwiàzku ze s∏u˝bà.

Art. 101. 1. W przypadku Êmierci cz∏onka rodziny
funkcjonariuszowi przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy
w wysokoÊci:

1) dwumiesi´cznego uposa˝enia nale˝nego na ostat-
nio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa
CBA — je˝eli koszty pogrzebu ponosi funkcjona-
riusz;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Zasi∏ek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje w przypadku Êmierci cz∏onków rodziny
funkcjonariusza:

1) ma∏˝onka;

2) dzieci w∏asnych lub ma∏˝onka oraz dzieci przyspo-
sobionych;

3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zast´p-
czej;

4) dzieci przyj´tych na wychowanie przed osiàgni´-
ciem pe∏noletnoÊci, je˝eli rodzice ich nie ˝yjà albo
nie mogà zapewniç im utrzymania bàdê zostali po-
zbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu w∏adzy
rodzicielskiej;

5) rodziców funkcjonariusza, a tak˝e ich ojczyma, ma-
cochy oraz osób ich przysposabiajàcych;

6) osób, których opiekunem prawnym zosta∏ ustano-
wiony funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek.

3. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku po-
grzebowego okreÊlonego w ust. 1 z uprawnieniami
do zasi∏ku pogrzebowego na podstawie przepisów od-
r´bnych funkcjonariuszowi przys∏uguje wy˝szy zasi-
∏ek, a je˝eli pobra∏ zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wy-
równanie.

Art. 102. W przypadku choroby, urlopu, zwolnienia
od zaj´ç s∏u˝bowych oraz w okresie pozostawania
w dyspozycji Szefa CBA, funkcjonariusz otrzymuje
uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce
na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie zmian
majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia i innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub na ich wysokoÊç. 

Art. 103. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝-
szego terminu p∏atnoÊci 50 % ostatnio nale˝nego
uposa˝enia.

2. W przypadku uchylenia zawieszenia w czynno-
Êciach s∏u˝bowych funkcjonariusz otrzymuje zawie-
szonà cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne podwy˝ki
tego uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawiesze-
nia, chyba ˝e zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by z powodu
skazania prawomocnym wyrokiem sàdu albo ukarany
karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 104. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresz-
towanemu zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏at-
noÊci 70 % ostatnio nale˝nego uposa˝enia.

2. W przypadku umorzenia post´powania karnego
lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu,
funkcjonariusz otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝e-
nia oraz obligatoryjne podwy˝ki tego uposa˝enia,
wprowadzone w okresie zawieszenia, choçby umorze-
nie lub uniewinnienie nastàpi∏o po zwolnieniu funk-
cjonariusza ze s∏u˝by.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnie-
nia lub amnestii, a tak˝e w przypadku warunkowego
umorzenia post´powania karnego.

Art. 105. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza
nim lub nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ uposa˝e-
nie od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli funkcjo-
nariusz pobra∏ ju˝ za czas nieusprawiedliwionej nie-
obecnoÊci uposa˝enie, potràca mu si´ odpowiednià
cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.
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2. W przypadku uznania nieobecnoÊci za usprawie-
dliwionà, wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi zawieszone
uposa˝enie; w przypadku nieobecnoÊci nieusprawie-
dliwionej funkcjonariusz traci za ka˝dy dzieƒ nieobec-
noÊci 1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez
funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bez-
p∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje
uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´czne-
go za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia
urlopu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝
uposa˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca mu
si´ odpowiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wy-
p∏acie.

Rozdzia∏ 7

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 106. Funkcjonariusz, niezale˝nie od odpowie-
dzialnoÊci karnej, ponosi odpowiedzialnoÊç dyscypli-
narnà za pope∏nione przest´pstwa i wykroczenia.

Art. 107. 1. Funkcjonariusz podlega odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej za naruszenia dyscypliny s∏u˝bo-
wej oraz w innych przypadkach okreÊlonych w usta-
wie.

2. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej jest:

1) odmowa wykonania albo niewykonanie polecenia
prze∏o˝onego, wzgl´dnie organu uprawnionego
na podstawie ustawy do wydawania poleceƒ funk-
cjonariuszom CBA, z wy∏àczeniem poleceƒ, o któ-
rych mowa w art. 71 ust. 2;

2) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej albo wykonanie
jej w sposób nieprawid∏owy;

3) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych albo
przekroczenie uprawnieƒ okreÊlonych w przepi-
sach prawa;

4) wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝onego lub innego
funkcjonariusza, je˝eli spowodowa∏o to lub mog∏o
spowodowaç szkod´ s∏u˝bie, funkcjonariuszowi
lub innej osobie;

5) post´powanie prze∏o˝onego w sposób przyczynia-
jàcy si´ do rozluênienia dyscypliny s∏u˝bowej
w podleg∏ej jednostce organizacyjnej lub komórce
organizacyjnej CBA;

6) stawienie si´ do s∏u˝by w stanie po spo˝yciu alko-
holu lub po u˝yciu podobnie dzia∏ajàcego Êrodka
oraz spo˝ywanie alkoholu lub u˝ywanie podobnie
dzia∏ajàcego Êrodka w czasie s∏u˝by albo w obiek-
tach lub na terenach zajmowanych przez CBA;

7) utrata s∏u˝bowej broni palnej, amunicji lub legity-
macji s∏u˝bowej;

8) utrata przedmiotu stanowiàcego wyposa˝enie
s∏u˝bowe, którego wykorzystanie przez osoby nie-
uprawnione wyrzàdzi∏o szkod´ obywatelowi lub
stworzy∏o zagro˝enie dla porzàdku publicznego
lub bezpieczeƒstwa powszechnego;

9) utrata dokumentu zawierajàcego informacje sta-
nowiàce tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà;

10) ujawnianie informacji pozostajàcej w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych.

Art. 108. Przewinienie dyscyplinarne jest zawinio-
ne wtedy, gdy funkcjonariusz:

1) ma zamiar jego pope∏nienia, to jest chce je pope∏-
niç albo przewidujàc mo˝liwoÊç jego pope∏nienia,
na to si´ godzi;

2) nie majàc zamiaru jego pope∏nienia, pope∏nia je
jednak na skutek niezachowania ostro˝noÊci wy-
maganej w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e mo˝-
liwoÊç takà przewidywa∏ albo móg∏ i powinien
przewidzieç.

Art. 109. 1. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinar-
nie, je˝eli pope∏nia przewinienie dyscyplinarne sam al-
bo wspólnie lub w porozumieniu z innà osobà, a tak˝e
w przypadku, gdy kieruje pope∏nieniem przez innego
funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego.

2. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie tak˝e
w przypadku, gdy nak∏ania innego funkcjonariusza
do pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego albo
u∏atwia jego pope∏nienie.

3. Ka˝dy z funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1 i 2, odpowiada w granicach swojej winy, nie-
zale˝nie od odpowiedzialnoÊci pozosta∏ych osób.

Art. 110. 1. Szef CBA posiada w∏adz´ dyscyplinar-
nà wobec wszystkich funkcjonariuszy.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, zwany
dalej „prze∏o˝onym dyscyplinarnym”, posiada w∏adz´
dyscyplinarnà wobec funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w podleg∏ej jednostce organizacyjnej.

Art. 111. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dys-
cyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 110 ust. 2,
wiadomoÊci o pope∏nieniu przewinienia lub narusze-
niu dyscypliny s∏u˝bowej.

2. Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 1 roku od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy czyn, o którym mowa w ust. 1,
stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo, przedawnienie ka-
ralnoÊci dyscyplinarnej nast´puje dopiero z up∏ywem
okresu przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa.

Art. 112. O pope∏nieniu przez funkcjonariusza wy-
kroczenia, w tym tak˝e o odmowie przyj´cia mandatu
karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzywny na∏o˝o-
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nej w drodze mandatu zaocznego, w∏aÊciwy organ za-
wiadamia Szefa CBA.

Art. 113. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç wymie-
rzane kary dyscyplinarne:

1) nagana;

2) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku;

3) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

4) wydalenie ze s∏u˝by.

2. Funkcjonariuszowi mo˝e byç równie˝ wymierzo-
na kara dodatkowa w postaci okresowego pozbawie-
nia premii.

Art. 114. Kara nagany polega na wytkni´ciu ukara-
nemu niew∏aÊciwego post´powania.

Art. 115. Kara ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
na zajmowanym stanowisku polega na wytkni´ciu
ukaranemu niew∏aÊciwego post´powania i uprzedze-
niu go, ˝e je˝eli ponownie pope∏ni przewinienie dyscy-
plinarne, mo˝e zostaç wyznaczony na ni˝sze stanowi-
sko s∏u˝bowe w trybie dyscyplinarnym lub ukarany
surowszà karà dyscyplinarnà.

Art. 116. 1. Kara wyznaczenia na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe polega na odwo∏aniu z dotychczas zajmowa-
nego stanowiska s∏u˝bowego i mianowaniu na stano-
wisko s∏u˝bowe ni˝sze od dotychczas zajmowanego. 

2. Przed zatarciem kary wyznaczenia na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe funkcjonariusza nie mo˝na miano-
waç na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

Art. 117. Kara wydalenia ze s∏u˝by polega na zwol-
nieniu ze s∏u˝by w CBA.

Art. 118. 1. Za pope∏nione przewinienie dyscyplinar-
ne mo˝na wymierzyç tylko jednà kar´ dyscyplinarnà.

2. Za pope∏nienie kilku przewinieƒ dyscyplinar-
nych mo˝na wymierzyç jednà kar´ dyscyplinarnà, od-
powiednio surowszà.

Art. 119. 1. Wymierzona kara powinna byç wspó∏-
mierna do pope∏nionego przewinienia dyscyplinarne-
go i stopnia zawinienia, w szczególnoÊci powinna
uwzgl´dniaç okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia
dyscyplinarnego, jego skutki, w tym nast´pstwa dla
s∏u˝by, rodzaj i stopieƒ naruszenia cià˝àcych na obwi-
nionym obowiàzków, pobudki dzia∏ania, zachowanie
obwinionego przed pope∏nieniem przewinienia dyscy-
plinarnego i po jego pope∏nieniu oraz dotychczasowy
przebieg s∏u˝by.

2. Na zaostrzenie wymiaru kary majà wp∏yw nast´-
pujàce okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscy-
plinarnego:

1) dzia∏anie z motywacji zas∏ugujàcej na szczególne
pot´pienie albo w stanie po spo˝yciu alkoholu lub
u˝yciu innego podobnie dzia∏ajàcego Êrodka;

2) pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego przez
funkcjonariusza przed zatarciem wymierzonej mu
kary dyscyplinarnej;

3) powa˝ne skutki przewinienia dyscyplinarnego,
zw∏aszcza istotne zak∏ócenie realizacji zadaƒ CBA
lub naruszenie dobrego imienia CBA;

4) dzia∏anie w obecnoÊci podw∏adnego, wspólnie
z nim lub na jego szkod´.

3. Na z∏agodzenie wymiaru kary majà wp∏yw na-
st´pujàce okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dys-
cyplinarnego:

1) nieumyÊlnoÊç jego pope∏nienia;

2) podj´cie przez funkcjonariusza staraƒ o zmniejsze-
nie jego skutków;

3) brak nale˝ytego doÊwiadczenia zawodowego lub
dostatecznych umiej´tnoÊci zawodowych; 

4) dobrowolne poinformowanie prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego o pope∏nieniu przewinienia dyscypli-
narnego przed wszcz´ciem post´powania dyscy-
plinarnego.

4. Przy wymierzeniu kary dyscyplinarnej uwzgl´dnia
si´ okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1—3, wy∏àcznie
w stosunku do funkcjonariusza, którego one dotyczà.

Art. 120. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, je˝eli zacho-
dzi uzasadnione przypuszczenie pope∏nienia przez
funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego:

1) wszczyna post´powanie dyscyplinarne:

a) z w∏asnej inicjatywy,

b) na wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego funk-
cjonariusza,

c) na ˝àdanie sàdu lub prokuratora;

2) mo˝e wszczàç post´powanie dyscyplinarne na wnio-
sek pokrzywdzonego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. c i pkt 2, zawiadamia si´ odpowiednio sàd lub pro-
kuratora albo pokrzywdzonego o wszcz´ciu post´po-
wania dyscyplinarnego i wyniku tego post´powania,
przesy∏ajàc odpis wydanego orzeczenia lub postano-
wienia. Materia∏y przekazane przez sàd, prokuratora
albo pokrzywdzonego w∏àcza si´ do akt post´powania
dyscyplinarnego.

3. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do pope∏nienia
przewinienia dyscyplinarnego, jego kwalifikacji praw-
nej albo to˝samoÊci sprawcy, przed wszcz´ciem po-
st´powania dyscyplinarnego prze∏o˝ony dyscyplinar-
ny zleca przeprowadzenie czynnoÊci wyjaÊniajàcych.
CzynnoÊci te nale˝y ukoƒczyç w terminie 30 dni.

4. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna si´
z dniem wydania postanowienia o wszcz´ciu post´po-
wania dyscyplinarnego. Funkcjonariusza, co do które-
go wydano postanowienie o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, uwa˝a si´ za obwinionego.
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5. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania dys-
cyplinarnego zawiera:

1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego;

2) dat´ wydania postanowienia;

3) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwi-
nionego;

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z jego kwalifikacjà prawnà;

5) uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia
dyscyplinarnego;

6) oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzà-
cego post´powanie;

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska prze∏o˝one-
go dyscyplinarnego;

8) pouczenie o uprawnieniach przys∏ugujàcych obwi-
nionemu w toku post´powania dyscyplinarnego.

Art. 121. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´, a wszcz´te umarza:

1) je˝eli czynnoÊci wyjaÊniajàce nie potwierdzi∏y za-
istnienia przewinienia dyscyplinarnego;

2) po up∏ywie terminów okreÊlonych w art. 111 ust. 2
i 3;

3) w przypadku Êmierci funkcjonariusza;

4) je˝eli w tej samej sprawie zapad∏o prawomocne
orzeczenie dyscyplinarne lub toczy si´ post´powa-
nie dyscyplinarne.

2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´po-
wania dyscyplinarnego oraz orzeczenie o umorzeniu
post´powania dyscyplinarnego dor´cza si´ pokrzyw-
dzonemu, je˝eli z∏o˝y∏ on wniosek o wszcz´cie post´-
powania dyscyplinarnego. Na postanowienie o odmo-
wie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego oraz
na orzeczenie o umorzeniu tego post´powania po-
krzywdzony mo˝e wnieÊç odpowiednio za˝alenie lub
odwo∏anie do Szefa CBA, w terminie 7 dni od dnia ich
dor´czenia.

Art. 122. 1. Post´powanie dyscyplinarne oraz czyn-
noÊci wyjaÊniajàce, o których mowa w art. 120 ust. 3,
prowadzi rzecznik dyscyplinarny.

2. Szef CBA wyznacza w ka˝dej jednostce organi-
zacyjnej CBA, na wniosek prze∏o˝onych dyscyplinar-
nych, rzeczników dyscyplinarnych na okres 4 lat spo-
Êród funkcjonariuszy w s∏u˝bie sta∏ej.

3. Rzecznika dyscyplinarnego odwo∏uje si´ w przy-
padkach:

1) zaistnienia okolicznoÊci, które stanowià podstaw´
zwolnienia go ze s∏u˝by w CBA;

2) prawomocnego ukarania go karà dyscyplinarnà.

4. Rzecznik dyscyplinarny, za zgodà Szefa CBA, mo-
˝e skorzystaç z pomocy innego rzecznika dyscyplinar-
nego przy przeprowadzaniu czynnoÊci dowodowych.

5. Rzecznik dyscyplinarny lub prze∏o˝ony dyscypli-
narny podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu
dyscyplinarnym, je˝eli:

1) sprawa dotyczy go bezpoÊrednio;

2) jest ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym ob-
winionego lub osoby przez niego pokrzywdzonej
w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania
karnego;

3) by∏ Êwiadkiem czynu;

4) mi´dzy nim a obwinionym lub osobà pokrzywdzo-
nà przez obwinionego zachodzi stosunek osobisty
mogàcy wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jego bez-
stronnoÊci.

6. Rzecznika dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego
dyscyplinarnego mo˝na wy∏àczyç od udzia∏u w post´-
powaniu dyscyplinarnym tak˝e z innych uzasadnio-
nych przyczyn.

7. O okolicznoÊciach uzasadniajàcych wy∏àczenie
od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym rzecznik
dyscyplinarny lub prze∏o˝ony dyscyplinarny zawiada-
miajà niezw∏ocznie Szefa CBA.

8. Wy∏àczenie rzecznika dyscyplinarnego lub prze-
∏o˝onego dyscyplinarnego od udzia∏u w post´powaniu
dyscyplinarnym mo˝e nastàpiç równie˝ na wniosek ob-
winionego lub jego obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony.

9. Szef CBA wydaje postanowienie o wy∏àczeniu
lub odmowie wy∏àczenia rzecznika dyscyplinarnego
lub prze∏o˝onego dyscyplinarnego od udzia∏u w po-
st´powaniu dyscyplinarnym.

Art. 123. 1. W przypadku wy∏àczenia prze∏o˝onego
dyscyplinarnego od udzia∏u w post´powaniu dyscy-
plinarnym, na podstawie art. 122 ust. 5 i 6, post´po-
wanie dyscyplinarne przejmuje Szef CBA.

2. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 122 ust. 5 i 6 wobec Szefa CBA, post´po-
wanie dyscyplinarne przejmuje jeden z jego zast´pców.

3. W przypadku wy∏àczenia rzecznika dyscyplinar-
nego od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym
na podstawie art. 122 ust. 5 i 6, post´powanie dyscy-
plinarne przejmuje do prowadzenia inny wyznaczony
rzecznik dyscyplinarny.

4. Do czasu wydania przez Szefa CBA postanowie-
nia o wy∏àczeniu rzecznik dyscyplinarny podejmuje
wy∏àcznie czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.

Art. 124. 1. Rzecznik dyscyplinarny zbiera materia∏
dowodowy i podejmuje czynnoÊci niezb´dne do wyja-
Ênienia sprawy. W szczególnoÊci przes∏uchuje Êwiad-
ków, obwinionego, przyjmuje od niego wyjaÊnienia,
dokonuje ogl´dzin. Z czynnoÊci tych sporzàdza proto-
ko∏y. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e tak˝e zleciç prze-
prowadzenie odpowiednich badaƒ.

2. Z czynnoÊci innych ni˝ wymienione w ust. 1 spo-
rzàdza si´ protokó∏, je˝eli przepis szczególny tego wy-
maga albo prze∏o˝ony dyscyplinarny lub rzecznik dys-
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cyplinarny uzna to za potrzebne. W pozosta∏ych przy-
padkach mo˝na ograniczyç si´ do sporzàdzenia notat-
ki urz´dowej.

3. Protokó∏ zawiera:

1) oznaczenie czynnoÊci, jej czasu i miejsca, osób
w niej uczestniczàcych lub obecnych oraz charak-
teru ich uczestnictwa;

2) opis przebiegu czynnoÊci;

3) w miar´ potrzeby:

a) stwierdzenie innych okolicznoÊci dotyczàcych
przebiegu czynnoÊci, 

b) oÊwiadczenia i wnioski uczestników czynnoÊci, 

c) pouczenie o uprawnieniach i obowiàzkach.

4. WyjaÊnienia, zeznania, oÊwiadczenia i wnioski
oraz stwierdzenia okreÊlonych okolicznoÊci przez
rzecznika dyscyplinarnego lub kierownika jednostki
organizacyjnej CBA, o którym mowa w ust. 8, zapisu-
je si´ w protokole z mo˝liwà dok∏adnoÊcià, a osoby
bioràce udzia∏ w czynnoÊci majà prawo ˝àdaç zapisa-
nia w protokole z pe∏nà dok∏adnoÊcià wszystkiego, co
dotyczy ich praw i interesów.

5. Osoby bioràce udzia∏ w czynnoÊci, z której jest
sporzàdzany protokó∏, a tak˝e osoby obecne, po zapo-
znaniu si´ z treÊcià protoko∏u, podpisujà ka˝dà jego
stron´. Odmow´ zapoznania si´ z treÊcià protoko∏u,
a tak˝e odmow´ lub brak podpisu którejkolwiek osoby
nale˝y omówiç w protokole.

6. Rzecznik dyscyplinarny w toku post´powania wy-
daje postanowienia, je˝eli ich wydanie nie jest zastrze-
˝one do w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onego dyscyplinarnego.

7. Postanowienie wydane w toku post´powania,
z wyjàtkiem postanowienia o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, powinno zawieraç:

1) oznaczenie wydajàcego postanowienie rzecznika
dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego dyscyplinarnego;

2) dat´ wydania postanowienia;

3) podstaw´ prawnà wydania postanowienia;

4) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwi-
nionego;

5) rozstrzygni´cie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie przys∏uguje prawo
z∏o˝enia za˝alenia;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska wydajàcego
postanowienie.

8. W przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia
czynnoÊci poza miejscowoÊcià, w której toczy si´ po-
st´powanie dyscyplinarne, prze∏o˝ony dyscyplinarny
mo˝e zwróciç si´ o ich przeprowadzenie do kierowni-
ka jednostki organizacyjnej CBA w∏aÊciwego wed∏ug
miejsca, w którym czynnoÊç ma byç dokonana.

9. Je˝eli czyn b´dàcy przedmiotem post´powania
dyscyplinarnego jest lub by∏ przedmiotem innego po-
st´powania, w tym post´powania przygotowawczego,
prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊci-
wego organu o udost´pnienie akt tego post´powania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Za zgodà tego organu, potrzeb-
ne odpisy lub wyciàgi z udost´pnionych akt w∏àcza si´
do akt post´powania dyscyplinarnego.

10. Je˝eli zebrany materia∏ dowodowy to uzasad-
nia, prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje postanowienie
o zmianie lub uzupe∏nieniu zarzutów.

Art. 125. 1. W toku post´powania dyscyplinarnego
obwiniony ma prawo do:

1) sk∏adania wyjaÊnieƒ;

2) odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ;

3) zg∏aszania wniosków dowodowych;

4) przeglàdania akt post´powania dyscyplinarnego
oraz sporzàdzania z nich notatek;

5) ustanowienia obroƒcy, tak˝e spoÊród funkcjona-
riuszy;

6) wnoszenia do prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝a-
leƒ na postanowienia wydane w toku post´powa-
nia przez rzecznika dyscyplinarnego, w termi-
nie 3 dni od dnia dor´czenia i w przypadkach
wskazanych w ustawie; od postanowieƒ wyda-
nych przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝ale-
nie przys∏uguje do Szefa CBA.

2. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e, w drodze posta-
nowienia, odmówiç udost´pnienia akt, je˝eli sprzeci-
wia si´ temu dobro post´powania dyscyplinarnego.
Na postanowienie przys∏uguje za˝alenie.

3. Ustanowienie obroƒcy, je˝eli nie zawiera ograni-
czeƒ, uprawnia go do dzia∏ania w ca∏ym post´powa-
niu dyscyplinarnym, nie wy∏àczajàc czynnoÊci
po uprawomocnieniu si´ orzeczenia. O zmianie zakre-
su pe∏nomocnictwa uprawniajàcego do dzia∏ania
w post´powaniu dyscyplinarnym lub o jego cofni´ciu
obwiniony niezw∏ocznie zawiadamia obroƒc´ oraz
rzecznika dyscyplinarnego.

4. Obroƒca nie mo˝e podejmowaç czynnoÊci
na niekorzyÊç obwinionego. Mo˝e on zrezygnowaç
z reprezentowania obwinionego w toku post´powania
dyscyplinarnego, zawiadamiajàc o tym obwinionego
oraz rzecznika dyscyplinarnego. Do czasu ustanowie-
nia nowego obroƒcy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni
od dnia zawiadomienia obwinionego, obroƒca jest
obowiàzany podejmowaç niezb´dne czynnoÊci.

5. Udzia∏ obroƒcy w post´powaniu dyscyplinarnym
nie wy∏àcza osobistego dzia∏ania w nim obwinionego.

6. Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i in-
ne pisma, wydane w toku post´powania dyscyplinar-
nego, dor´cza si´ obwinionemu oraz obroƒcy, je˝eli
zosta∏ ustanowiony. W przypadku dor´czenia obwi-
nionemu i obroƒcy w ró˝nych terminach pisma,
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od którego przys∏uguje odwo∏anie lub za˝alenie, ter-
min do z∏o˝enia odwo∏ania lub za˝alenia liczy si´
od dnia dor´czenia, które nastàpi∏o wczeÊniej.

7. Wniosek dowodowy obwiniony zg∏asza na pi-
Êmie rzecznikowi dyscyplinarnemu, który rozstrzyga
o uwzgl´dnieniu wniosku albo odmawia, w drodze
postanowienia, uwzgl´dnienia wniosku, je˝eli:

1) okolicznoÊç, która ma byç udowodniona, nie ma
znaczenia dla rozstrzygni´cia sprawy albo jest ju˝
udowodniona zgodnie z twierdzeniem wniosko-
dawcy;

2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej
okolicznoÊci lub nie da si´ przeprowadziç;

3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem.

8. Na postanowienie w przedmiocie nieuwzgl´d-
nienia wniosku dowodowego przys∏uguje za˝alenie.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç obwinionego
w s∏u˝bie, zwolnienie obwinionego od zaj´ç s∏u˝bo-
wych z powodu choroby oraz nieusprawiedliwione
niestawiennictwo na wezwanie rzecznika dyscyplinar-
nego nie wstrzymujà biegu post´powania dyscypli-
narnego, a czynnoÊci, w których jest przewidziany
udzia∏ obwinionego, nie przeprowadza si´ albo prze-
prowadza si´ w miejscu jego pobytu.

10. Udzia∏ w czynnoÊciach dowodowych oraz za-
poznanie z aktami post´powania dyscyplinarnego ob-
winionego zwolnionego od zaj´ç s∏u˝bowych z powo-
du choroby wymaga zgody lekarza, który orzek∏ czaso-
wà niezdolnoÊç obwinionego do s∏u˝by. W przypadku
braku mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktu z lekarzem lub
zmiany lekarza zgody takiej mo˝e udzieliç lekarz, który
obecnie leczy obwinionego, a w dalszej kolejnoÊci le-
karz o takiej samej specjalnoÊci.

Art. 126. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny i rzecznik
dyscyplinarny sà obowiàzani badaç oraz uwzgl´dniaç
okolicznoÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak
i na niekorzyÊç obwinionego.

2. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinnego, dopóki
wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona
prawomocnym orzeczeniem. Niedajàce si´ usunàç
wàtpliwoÊci rozstrzyga si´ na korzyÊç obwinionego.

Art. 127. 1. CzynnoÊci dowodowe w post´powaniu
dyscyplinarnym powinny byç zakoƒczone w terminie
miesiàca od dnia wszcz´cia tego post´powania. Prze-
∏o˝ony dyscyplinarny, w drodze postanowienia, mo˝e
przed∏u˝yç termin prowadzenia czynnoÊci dowodo-
wych do 2 miesi´cy.

2. Szef CBA, w drodze postanowienia, mo˝e prze-
d∏u˝yç termin prowadzenia czynnoÊci dowodowych
na czas oznaczony powy˝ej 2 miesi´cy.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e zawiesiç post´-
powanie dyscyplinarne z powodu zaistnienia d∏ugo-
trwa∏ej przeszkody uniemo˝liwiajàcej prowadzenie
post´powania. Na postanowienie o zawieszeniu po-
st´powania dyscyplinarnego przys∏uguje za˝alenie
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.

Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o wszcz´te
z inicjatywy pokrzywdzonego, za˝alenie to mo˝e rów-
nie˝ z∏o˝yç pokrzywdzony.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje postanowienie
o podj´ciu zawieszonego post´powania dyscyplinarne-
go po ustaniu przeszkody, o której mowa w ust. 3.

Art. 128. 1. Rzecznik dyscyplinarny, po przeprowa-
dzeniu czynnoÊci dowodowych i uznaniu, ˝e zosta∏y
wyjaÊnione wszystkie istotne okolicznoÊci sprawy, za-
poznaje obwinionego z aktami post´powania dyscy-
plinarnego.

2. Obroƒca mo˝e zapoznaç si´ z aktami post´powa-
nia dyscyplinarnego, o których mowa w ust. 1, nie póê-
niej ni˝ do dnia zapoznania obwinionego z tymi aktami.

3. Z czynnoÊci zapoznania z aktami post´powania
dyscyplinarnego sporzàdza si´ protokó∏.

4. Odmowa zapoznania si´ z aktami post´powania
lub z∏o˝enia podpisu stwierdzajàcego t´ okolicznoÊç nie
wstrzymuje post´powania. Rzecznik dyscyplinarny do-
konuje wzmianki o odmowie w aktach post´powania.

5. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia
zapoznania si´ z aktami post´powania dyscyplinarne-
go zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nienie. Na wydane
przez rzecznika dyscyplinarnego postanowienie o od-
mowie uzupe∏nienia akt post´powania dyscyplinarne-
go obwinionemu s∏u˝y prawo z∏o˝enia za˝alenia.

6. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia
zapoznania si´ z uzupe∏nionymi aktami post´powania
dyscyplinarnego zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nienie
w zakresie wynikajàcym z przeprowadzonych czynno-
Êci dowodowych uzupe∏niajàcych akta tego post´po-
wania.

7. Rzecznik dyscyplinarny, po zapoznaniu obwinio-
nego z aktami post´powania dyscyplinarnego, wyda-
je postanowienie o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodo-
wych oraz sporzàdza sprawozdanie, które:

1) wskazuje prowadzàcego post´powanie i prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego, który wyda∏ postanowie-
nie o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego;

2) wskazuje obwinionego oraz okreÊla zarzucane mu
przewinienie dyscyplinarne, z opisem stanu fak-
tycznego ustalonym na podstawie zebranych do-
wodów;

3) przedstawia wnioski dotyczàce uniewinnienia, od-
stàpienia od ukarania lub wymierzenia kary albo
umorzenia post´powania.

Art. 129. 1. Na podstawie oceny zebranego w po-
st´powaniu dyscyplinarnym materia∏u dowodowego
prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o:

1) uniewinnieniu albo

2) odstàpieniu od ukarania, albo

3) ukaraniu, albo

4) umorzeniu post´powania.
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2. Orzeczenie powinno zawieraç:

1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego;

2) dat´ wydania orzeczenia;

3) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwi-
nionego;

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z kwalifikacjà prawnà;

5) rozstrzygni´cie o uniewinnieniu, stwierdzeniu wi-
ny i odstàpieniu od ukarania lub wymierzeniu ka-
ry dyscyplinarnej albo umorzeniu post´powania
dyscyplinarnego;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia;

7) pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia
odwo∏ania;

8) podpis, z podaniem imienia i nazwiska prze∏o˝one-
go dyscyplinarnego, oraz piecz´ç jednostki orga-
nizacyjnej CBA.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny uchyla postanowie-
nie, o którym mowa w art. 128 ust. 7, oraz przekazuje
akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupe∏-
nienia, w przypadku stwierdzenia, ˝e nie zosta∏y wyja-
Ênione wszystkie okolicznoÊci sprawy.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny umarza post´powanie
dyscyplinarne w przypadkach, o których mowa
w art. 121 ust. 1, albo gdy sta∏o si´ ono bezprzedmio-
towe z innej przyczyny.

5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e odstàpiç od uka-
rania, je˝eli stopieƒ winy lub stopieƒ szkodliwoÊci
przewinienia dyscyplinarnego dla s∏u˝by nie jest
znaczny, a w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste funkcjona-
riusza oraz dotychczasowy przebieg s∏u˝by uzasadnia-
jà przypuszczenie, ˝e pomimo odstàpienia od ukarania
b´dzie on przestrzega∏ dyscypliny s∏u˝bowej oraz za-
sad etyki zawodowej.

6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uza-
sadnieniem sporzàdza si´ na piÊmie nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia
o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych.

7. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´
niezw∏ocznie obwinionemu.

8. Je˝eli prze∏o˝ony dyscyplinarny uzna, ˝e nale˝y
wymierzyç kar´ dyscyplinarnà, do której wymierzenia
nie jest uprawniony, wniosek w tej sprawie wraz z ak-
tami post´powania dyscyplinarnego przesy∏a Szefowi
CBA.

9. W przypadku zamiaru wymierzenia kary wydale-
nia ze s∏u˝by w CBA, Szef CBA, przed wydaniem orze-
czenia dyscyplinarnego, wzywa obwinionego w celu
wys∏uchania go. W wys∏uchaniu uczestniczy rzecznik
dyscyplinarny. Obwinionemu dor´cza si´ sprawozda-
nie w terminie umo˝liwiajàcym zapoznanie si´ z nim
przed wys∏uchaniem.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ w przypadku:

1) tymczasowego aresztowania obwinionego;

2) odmowy obwinionego stawienia si´ lub nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoÊci;

3) zaistnienia innej przeszkody uniemo˝liwiajàcej ob-
winionemu stawienie si´ w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia postanowienia o zakoƒczeniu
czynnoÊci dowodowych.

Art. 130. 1. Post´powanie dyscyplinarne jest dwu-
instancyjne. Od orzeczenia wydanego w pierwszej in-
stancji obwinionemu przys∏uguje odwo∏anie w termi-
nie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

2. Odwo∏anie sk∏ada si´ do Szefa CBA za poÊred-
nictwem prze∏o˝onego dyscyplinarnego, który wyda∏
orzeczenie w pierwszej instancji.

3. Szef CBA odmawia przyj´cia odwo∏ania, w dro-
dze postanowienia, je˝eli zosta∏o wniesione po termi-
nie lub przez osob´ nieuprawnionà albo jest niedo-
puszczalne. Postanowienie w tej sprawie jest osta-
teczne.

4. Je˝eli orzeczenie lub postanowienie w pierwszej
instancji wyda∏ Szef CBA, odwo∏anie lub za˝alenie nie
przys∏uguje. Obwiniony mo˝e jednak w terminie,
o którym mowa w ust. 1, zwróciç si´ do Szefa CBA
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy;
do wniosku tego stosuje si´ odpowiednio przepisy do-
tyczàce odwo∏aƒ od orzeczeƒ.

Art. 131. 1. W post´powaniu odwo∏awczym rozpo-
znanie sprawy nast´puje na podstawie stanu faktycz-
nego ustalonego w post´powaniu dyscyplinarnym.
Je˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego wydania
orzeczenia, Szef CBA mo˝e uzupe∏niç materia∏ dowo-
dowy, zlecajàc rzecznikowi dyscyplinarnemu prowa-
dzàcemu post´powanie dyscyplinarne wykonanie
czynnoÊci dowodowych, okreÊlajàc ich zakres.

2. Z materia∏ami uzyskanymi w wyniku czynnoÊci
dowodowych, o których mowa w ust. 1, rzecznik dys-
cyplinarny zapoznaje obwinionego. W terminie 3 dni
od dnia zapoznania obwiniony ma prawo zg∏oszenia
Szefowi CBA uwag dotyczàcych przeprowadzonych
czynnoÊci dowodowych. 

Art. 132. 1. Szef CBA, w terminie 7 dni od dnia wnie-
sienia odwo∏ania mo˝e powo∏aç komisj´ do zbadania
zaskar˝onego orzeczenia, zwanà dalej „komisjà”. 

2. Komisja sk∏ada si´ z trzech funkcjonariuszy
w s∏u˝bie sta∏ej. 

3. Przepisy art. 122 ust. 5 i 6 stosuje si´ odpowied-
nio do cz∏onków komisji.

4. Komisja mo˝e wys∏uchaç rzecznika dyscyplinar-
nego, obwinionego lub jego obroƒc´.

5. Niestawiennictwo prawid∏owo zawiadomio-
nych: rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub je-
go obroƒcy nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy.
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6. Komisja mo˝e wystàpiç do wy˝szego prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego o uzupe∏nienie materia∏u do-
wodowego w trybie art. 131 ust. 1.

Art. 133. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci komi-
sja sporzàdza sprawozdanie wraz z wnioskiem doty-
czàcym sposobu za∏atwienia odwo∏ania.

2. Komisja przedstawia Szefowi CBA sprawozda-
nie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni
od dnia jej powo∏ania.

3. Rozpatrzenie odwo∏ania przez Szefa CBA powin-
no nastàpiç w terminie 14 dni od dnia wp∏ywu odwo-
∏ania, a w przypadku powo∏ania komisji — w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1.

4. Szef CBA mo˝e zaskar˝one orzeczenie:

1) utrzymaç w mocy albo

2) uchyliç w ca∏oÊci albo w cz´Êci i w tym zakresie
uniewinniç obwinionego, odstàpiç od ukarania,
wzgl´dnie wymierzyç innà kar´, bàdê uchylajàc to
orzeczenie — umorzyç post´powanie dyscyplinar-
ne w pierwszej instancji, albo

3) uchyliç w ca∏oÊci i przekazaç spraw´ do ponowne-
go rozpatrzenia przez prze∏o˝onego dyscyplinar-
nego, gdy rozstrzygni´cie sprawy wymaga prze-
prowadzenia czynnoÊci dowodowych w ca∏oÊci
lub w znacznej cz´Êci.

5. Post´powanie odwo∏awcze umarza si´ w przy-
padku cofni´cia odwo∏ania.

6. W post´powaniu odwo∏awczym Szef CBA nie
mo˝e wymierzyç surowszej kary dyscyplinarnej, chy-
ba ˝e zaskar˝one orzeczenie ra˝àco narusza prawo lub
interes s∏u˝by.

Art. 134. 1. Orzeczenie lub postanowienie staje si´
prawomocne:

1) z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania lub
za˝alenia, je˝eli go nie wniesiono;

2) w dniu wydania przez organ odwo∏awczy orzecze-
nia lub postanowienia koƒczàcego post´powanie.

2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, po uprawomocnieniu
si´ orzeczenia lub postanowienia, niezw∏ocznie wyko-
nuje orzeczonà kar´. 

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
po uprawomocnieniu si´ orzeczenia niezw∏ocznie wy-
konuje kar´ ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku.

4. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 3, po upra-
womocnieniu si´ orzeczenia niezw∏ocznie wykonuje
kar´: wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
wydalenia ze s∏u˝by przez wydanie decyzji odpowied-
nio o: zwolnieniu lub odwo∏aniu ukaranego z dotych-
czas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego i miano-
waniu go na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe albo zwol-
nieniu ukaranego funkcjonariusza ze s∏u˝by.

5. Prawomocne orzeczenie o odstàpieniu od ukara-
nia albo o ukaraniu oraz prawomocne postanowienie
o odstàpieniu od wszcz´cia post´powania dyscyplinar-
nego w∏àcza si´ do akt osobowych funkcjonariusza.

Art. 135. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szej ustawie do post´powania dyscyplinarnego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, dotyczà-
ce wezwaƒ, terminów, dor´czeƒ i Êwiadków, z wy∏à-
czeniem mo˝liwoÊci nak∏adania kar porzàdkowych
oraz zatrzymania i doprowadzenia Êwiadków. W po-
st´powaniu dyscyplinarnym do Êwiadków nie stosuje
si´ art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego.

2. O zwolnieniu od z∏o˝enia zeznania lub odpowie-
dzi na pytania osoby pozostajàcej z obwinionym
w szczególnie bliskim stosunku osobistym rozstrzyga
rzecznik dyscyplinarny. Na odmow´ zwolnienia od z∏o-
˝enia zeznania lub odpowiedzi na pytania s∏u˝y za˝ale-
nie w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia.

Art. 136. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza
uznanie kary za nieby∏à.

2. Kary dyscyplinarne podlegajà zatarciu po up∏ywie:

1) 6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary nagany;

2) 12 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;

3) 18 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia kary wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bo-
we.

3. W przypadku nienagannej s∏u˝by, stwierdzonej
w opinii s∏u˝bowej, prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e za-
trzeç kar´ dyscyplinarnà przed up∏ywem terminu okre-
Êlonego w ust. 2, jednak nie wczeÊniej ni˝ przed up∏y-
wem:

1) 3 miesi´cy od dnia orzeczenia kary nagany;

2) 6 miesi´cy od dnia orzeczenia kary ostrze˝enia
o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na zajmowa-
nym stanowisku;

3) 12 miesi´cy od dnia orzeczenia kary wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

4. Za wykazanie m´stwa lub odwagi oraz znaczàce
wyniki w s∏u˝bie prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e
w ka˝dym czasie zatrzeç kar´ dyscyplinarnà.

5. Je˝eli funkcjonariusz zostanie ponownie ukara-
ny przed zatarciem kary dyscyplinarnej, okres wyma-
gany do zatarcia nieodbytej kary biegnie na nowo
od dnia orzeczenia nowej kary.

6. W przypadku jednoczesnego wykonywania wi´-
cej ni˝ jednej kary dyscyplinarnej zatarcie kar nast´puje
z up∏ywem terminu przewidzianego dla kary surowszej.

7. Zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje usuni´-
cie z akt osobowych funkcjonariusza orzeczenia o uka-
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raniu. Orzeczenie o odstàpieniu od ukarania usuwa si´
z akt osobowych po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia jego
uprawomocnienia si´, przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 137. 1. Post´powanie dyscyplinarne zakoƒczo-
ne prawomocnym orzeczeniem wznawia si´, je˝eli:

1) dowody, na podstawie których ustalono istotne
dla sprawy okolicznoÊci, okaza∏y si´ fa∏szywe;

2) zosta∏y ujawnione istotne dla sprawy okolicznoÊci,
które nie by∏y znane w toku post´powania dyscy-
plinarnego;

3) orzeczenie wydano z naruszeniem obowiàzujàcych
przepisów, je˝eli mog∏o to mieç wp∏yw na treÊç
orzeczenia;

4) orzeczenie zosta∏o wydane w oparciu o innà decy-
zj´ lub orzeczenie sàdu, które zosta∏y nast´pnie
uchylone lub zmienione.

2. Post´powanie dyscyplinarne wznawia si´
na wniosek ukaranego lub obwinionego, albo w przy-
padku jego Êmierci na wniosek cz∏onka rodziny upraw-
nionego do renty rodzinnej, je˝eli w wyniku orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego straci∏ moc lub uleg∏ zmia-
nie przepis prawny b´dàcy podstawà wydania orzecze-
nia dyscyplinarnego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek
o wznowienie sk∏ada si´ w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego.

4. Post´powania dyscyplinarnego, w przypadku
Êmierci obwinionego lub ukaranego, nie wznawia si´
na niekorzyÊç ukaranego po ustaniu karalnoÊci prze-
winienia dyscyplinarnego.

5. Post´powania dyscyplinarnego nie wznawia si´
po up∏ywie 5 lat od dnia uprawomocnienia si´ orze-
czenia.

6. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wyda∏ prawo-
mocne orzeczenie dyscyplinarne, wznawia post´po-
wanie dyscyplinarne z urz´du lub na wniosek ukara-
nego lub obwinionego albo, w przypadku jego Êmier-
ci, na wniosek cz∏onka rodziny uprawnionego do ren-
ty rodzinnej. O wznowieniu post´powania dyscypli-
narnego z urz´du zawiadamia si´ ukaranego lub obwi-
nionego albo, w przypadku jego Êmierci, cz∏onka ro-
dziny uprawnionego do renty rodzinnej.

7. Wniosek o wznowienie post´powania dyscypli-
narnego wnosi si´ do prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
który wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, w termi-
nie 30 dni od dnia, w którym obwiniony lub ukarany
dowiedzia∏ si´ o okolicznoÊci stanowiàcej podstaw´
do wznowienia post´powania.

8. Je˝eli przyczynà wznowienia post´powania jest
dzia∏alnoÊç prze∏o˝onego dyscyplinarnego, o którym
mowa w ust. 6, o wznowieniu rozstrzyga wy˝szy prze-
∏o˝ony dyscyplinarny.

9. Na postanowienie o odmowie wznowienia post´-
powania dyscyplinarnego ukaranemu oraz cz∏onkowi ro-
dziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym mo-

wa w ust. 6, s∏u˝y za˝alenie do Szefa CBA w terminie
7 dni od dnia dor´czenia, z tym ˝e na postanowienie wy-
dane przez Szefa CBA przys∏uguje jedynie w takim sa-
mym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 138. 1. Po wznowieniu post´powania dyscy-
plinarnego przeprowadza si´ czynnoÊci dowodowe
ograniczone do przyczyn wznowienia, a po ich zakoƒ-
czeniu, stosownie do poczynionych ustaleƒ, wydaje
si´ orzeczenie:

1) uchylajàce dotychczasowe orzeczenie i stwierdza-
jàce uniewinnienie ukaranego lub umorzenie po-
st´powania dyscyplinarnego albo

2) zmieniajàce dotychczasowe orzeczenie i wymie-
rzajàce innà kar´ dyscyplinarnà, albo

3) odmawiajàce uchylenia dotychczasowego orze-
czenia.

2. Zmiana dotychczasowego orzeczenia i wymie-
rzenie innej kary dyscyplinarnej nie mo˝e nastàpiç
po ustaniu karalnoÊci przewinienia dyscyplinarnego.

3. Orzeczenie kary surowszej od dotychczasowej
jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy wznowienie nast´puje
z urz´du i orzeczona kara jest ra˝àco niewspó∏mierna
do pope∏nionego przewinienia dyscyplinarnego.

4. Je˝eli w nast´pstwie wznowienia post´powania
wymierzono kar´ ∏agodniejszà, ulegajà uchyleniu
skutki kary dotychczasowej, a w przypadku wymierze-
nia kary surowszej, jej wykonanie rozpoczyna si´
od dnia wymierzenia.

5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie
wznowienia post´powania dyscyplinarnego s∏u˝y
ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku jego
Êmierci, cz∏onkowi rodziny uprawnionemu do renty
rodzinnej, odwo∏anie lub za˝alenie do Szefa CBA
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia, z tym ˝e na orze-
czenia i postanowienia wydane przez Szefa CBA przy-
s∏uguje jedynie, w takim samym terminie, wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

6. Termin zatarcia kary zmienionej w nast´pstwie
wznowienia post´powania liczy si´ od dnia uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia o wymierzeniu nowej kary.
Na poczet okresu zatarcia nowej kary zalicza si´ okres
zatarcia, który up∏ynà∏ od uprawomocnienia si´ orze-
czenia kary dotychczasowej.

Art. 139. Od orzeczenia oraz postanowienia koƒ-
czàcego post´powanie dyscyplinarne funkcjonariu-
szowi przys∏uguje prawo wniesienia skargi do sàdu
administracyjnego.

Art. 140. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym
w stosunku do funkcjonariuszy, w tym obieg doku-
mentów zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinar-
nym, prostowanie b∏´dów pisarskich i rachunkowych
oraz innych oczywistych omy∏ek, oraz okreÊli wzory
postanowieƒ i innych dokumentów sporzàdzanych
w post´powaniu dyscyplinarnym, majàc na wzgl´dzie
sprawnoÊç prowadzonego post´powania.
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Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 

Art. 141. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o oby-
watelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175
oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) w art. 17a ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci wojewo-
dy i Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców organy te mogà zwracaç si´ do komen-
danta wojewódzkiego Policji, Komendanta G∏ów-
nego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych, a w razie potrze-
by do innych organów, o przekazanie informacji
niezb´dnych dla prowadzonych post´powaƒ.”.

Art. 142. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 163 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. O przymusowe sprowadzenie ˝o∏nierza
w czynnej s∏u˝bie wojskowej sàd zwraca si´
do dowódcy jednostki wojskowej, w której

pe∏ni on s∏u˝b´, lub do ˚andarmerii Wojsko-
wej, a o przymusowe sprowadzenie funkcjo-
nariusza Policji, Biura Ochrony Rzàdu, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego lub Stra˝y Granicznej — do jego prze∏o-
˝onego.

§ 4. O ukaranie ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej sàd wyst´puje do dowódcy jednostki
wojskowej, w której pe∏ni on s∏u˝b´, a o uka-
ranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony
Rzàdu, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Stra˝y Granicznej —
do jego prze∏o˝onego.”;

2) w art. 4778 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy
w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze
do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej, wypadku lub choroby za-
wodowej pozostajàcej w zwiàzku z czynnà
s∏u˝bà wojskowà albo s∏u˝bà w Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu,
S∏u˝bie Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝bie Celnej,”;

3) w art. 811:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W obr´bie budynków wojskowych i zaj-
mowanych przez Policj´, Stra˝ Granicznà,
Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencj´ Wywiadu lub Centralne Biuro
Antykorupcyjne oraz na okr´tach wojen-
nych mo˝na dokonywaç czynnoÊci egze-
kucyjnych tylko po uprzednim zawiado-
mieniu odpowiednio w∏aÊciwego komen-
danta lub kierownika jednostki i w asyÊcie
wyznaczonego organu wojskowego, or-
ganu Policji lub przedstawiciela Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu lub Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.”,

b) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezes Rady Ministrów w przypadku wyko-
nywania asysty przez Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu lub
Centralne Biuro Antykorupcyjne.”;

4) w art. 814 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przeszukanie odzie˝y mo˝e byç dokonane
tylko przez osob´ tej samej p∏ci, co d∏u˝nik.
Przeszukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej
s∏u˝bie wojskowej albo funkcjonariuszu Poli-
cji, Biura Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
Stra˝y Granicznej przeprowadza w obecno-
Êci komornika odpowiednio ˝o∏nierz ˚andar-
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18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12,
poz. 66 i Nr 66, poz. 466. 



merii Wojskowej lub wojskowego organu
porzàdkowego albo osoba wyznaczona przez
prze∏o˝onego funkcjonariusza.”;

5) w art. 1057 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do d∏u˝nika
b´dàcego ˝o∏nierzem w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej albo funkcjonariuszem Policji, Biura
Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego lub Stra˝y Granicz-
nej sàd zwraca si´ do dowódcy jednostki
wojskowej albo odpowiednio w∏aÊciwego
komendanta lub kierownika jednostki orga-
nizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego lub Stra˝y Gra-
nicznej, w której pe∏ni on s∏u˝b´, przesy∏ajàc
w tym celu nakaz.”.

Art. 143. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 48 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przeszukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej
s∏u˝bie wojskowej albo funkcjonariuszu Poli-
cji, Biura Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
Stra˝y Granicznej przeprowadza w obecno-
Êci egzekutora odpowiednio ˝o∏nierz ˚andar-
merii Wojskowej lub wojskowego organu
porzàdkowego albo osoba wyznaczona przez
prze∏o˝onego funkcjonariusza.”;

2) w art. 50: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W obr´bie budynków wojskowych i zaj-
mowanych przez Policj´, Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywia-
du, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub
Stra˝ Granicznà oraz na okr´tach wojen-
nych mo˝na dokonywaç czynnoÊci egze-
kucyjnych tylko po uprzednim zawiado-
mieniu odpowiednio w∏aÊciwego komen-
danta lub kierownika jednostki i w asyÊcie
wyznaczonego organu wojskowego lub
organu Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego lub Stra-
˝y Granicznej.”,

b) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezes Rady Ministrów — w przypadku wy-
konywania asysty przez Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywia-
du lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.”;

3) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. § 1. Przymus bezpoÊredni w stosunku
do ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie woj-

skowej albo funkcjonariusza Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego lub
Stra˝y Granicznej mo˝e byç zasto-
sowany tylko przez odpowiednio
˚andarmeri´ Wojskowà lub wojsko-
wy organ porzàdkowy albo organ
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go lub Stra˝y Granicznej.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, gdy ze
wzgl´dów sanitarnych lub innych
spo∏ecznych zachodzi potrzeba na-
tychmiastowego wykonania egze-
kwowanego obowiàzku, a ˚andar-
merii Wojskowej lub wojskowego
organu porzàdkowego albo w∏aÊci-
wego organu Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego lub Stra˝y Granicz-
nej nie ma na miejscu.”. 

Art. 144. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 44 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) absolwentów szkó∏ wy˝szych, którzy bezpo-
Êrednio po zakoƒczeniu studiów podj´li s∏u˝b´
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.”;

2) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Poborowych, wobec których przeprowadzone
post´powanie kwalifikacyjne do s∏u˝by
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu albo Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym zakoƒczy∏o si´ pozytywnà oce-
nà predyspozycji do s∏u˝by i których zamierza
si´ przyjàç do s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu albo
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wojsko-
wy komendant uzupe∏nieƒ, na wniosek kierow-
nika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu al-
bo Centralnego Biura Antykorupcyjnego w∏a-
Êciwej w sprawach kadr, przenosi do rezer-
wy.”;

3) w art. 49 w ust. 1d pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sàdom powszechnym, powszechnym jednost-
kom organizacyjnym prokuratury, Policji, Stra-
˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rzà-
du — je˝eli wymagajà tego ich zadania i jest to
niezb´dne do prowadzonego przez nie post´-
powania;”;
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4) w art. 59a w ust. 3 pkt 6 otrzymuje:

„6) sà funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura
Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´-
ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y
Ochrony Kolei lub pracownikami specjalistycz-
nych uzbrojonych formacji ochronnych w jed-
nostkach organizacyjnych podleg∏ych, podpo-
rzàdkowanych lub nadzorowanych przez mini-
strów, kierowników urz´dów centralnych, wo-
jewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go oraz Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewizji;”;

5) w art. 169 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ˝o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´zien-
nej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”;

6) w art. 175 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sà funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´-
ziennej, Stra˝y Ochrony Kolei i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, je˝eli osoby te na mocy od-
r´bnych przepisów mogà pe∏niç s∏u˝b´ w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny i sà
przeznaczone do pe∏nienia tej s∏u˝by;”;

7) w art. 206a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) s´dziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Gra-
nicznej, S∏u˝by Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Stra˝y Ochrony Kolei oraz pracowni-
cy specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych w jednostkach organizacyjnych
podleg∏ych, podporzàdkowanych lub nadzoro-
wanych przez ministrów, kierowników urz´-
dów centralnych, wojewodów, Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego oraz Krajowà Rad´
Radiofonii i Telewizji;”;

8) w art. 208:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Jednostkami organizacyjnymi wykonujàcy-
mi zadania na potrzeby obrony paƒstwa sà
jednostki organizacyjne Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by
Wi´ziennej, jednostki organizacyjne podle-
g∏e i nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej, nie wchodzàce w sk∏ad Si∏
Zbrojnych, a tak˝e paƒstwowe jednostki or-
ganizacyjne, o których mowa w art. 221
ust. 1 i 2.”,

b) w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jednostek organizacyjnych podleg∏ych,
podporzàdkowanych lub nadzorowanych
odpowiednio przez Ministra Obrony Naro-
dowej, Ministra SprawiedliwoÊci, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Central-
nego Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 145. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z póên. zm.19)) w art. 44h
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) organom Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym,
˚andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i stra˝om gminnym
(miejskim),”.

Art. 146. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.20)) art. 302 otrzymuje brzmienie:

„Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza si´ okres
s∏u˝by w Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym, S∏u˝bie Wi´ziennej,
Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w zakresie i na zasadach przewidzia-
nych odr´bnymi przepisami.”.

Art. 147. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.21)) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Stosunek s∏u˝bowy oraz wynikajàce z niego
prawa i obowiàzki radców prawnych i apli-
kantów radcowskich b´dàcych ˝o∏nierzami
w czynnej s∏u˝bie wojskowej, funkcjonariu-
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szami Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by
Wi´ziennej w zakresie nieokreÊlonym ni-
niejszà ustawà okreÊlajà przepisy odr´b-
nych ustaw.”.

Art. 148. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 673) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 po pkt 6a dodaje si´ pkt 6b
w brzmieniu:

„6b) Centralnego Biura Antykorupcyjnego — Pre-
zes Rady Ministrów na wniosek Szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego;”;

2) w art. 17 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób i tryb udost´pniania materia∏ów archi-
walnych znajdujàcych si´ w archiwach wyodr´b-
nionych, podporzàdkowanych Ministrowi Obrony
Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw za-
granicznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu,
Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Prezesowi Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Se-
natu i Szefowi Kancelarii Prezydenta, uwzgl´dnia-
jàc:”;

3) w art. 19 w ust. 1 po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b
w brzmieniu:

„1b) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”;

4) w art. 21 w ust. 4 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”; 

5) w art. 29: 

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) archiwum Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego;”,

b) w ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Obrony Narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, minister
w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Sena-
tu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agen-
cji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz Prezes Instytutu Pami´ci

Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, organizacj´
podleg∏ych im archiwów wyodr´bnionych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres ich
dzia∏ania.”;

6) w art. 31 w ust. 1:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zasób archiwalny archiwów wyodr´bnionych,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3—4a, sta-
nowià odpowiednio materia∏y archiwalne po-
wsta∏e i powstajàce w toku dzia∏alnoÊci:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywia-
du i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego;”.

Art. 149. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575, z póên. zm.22)) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, zak∏adach opieki zdrowotnej two-
rzonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, urz´dzie obs∏ugujàcym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz
w jednostkach organizacyjnych Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zada-
nia Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji, finanso-
wana z bud˝etu paƒstwa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
po zasi´gni´ciu opinii Szefów Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
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i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz za-
sady i tryb wykonywania zadaƒ przez Paƒstwo-
wà Inspekcj´ Sanitarnà Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji na terenie obiek-
tów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego.”.

Art. 150. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z póên. zm.23)) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymu-
je brzmienie:

„a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, jednostek ochrony prze-
ciwpo˝arowej, Stra˝y Granicznej, pogotowia ra-
tunkowego, S∏u˝by Wi´ziennej, S∏u˝by Celnej,”.

Art. 151. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 388, z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏nie-
rzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, powo∏a-
nych na podstawie odr´bnych przepisów na sta-
nowiska naukowe i badawczo-techniczne
w paƒstwowych i spó∏dzielczych jednostkach
organizacyjnych oraz w spó∏kach handlowych.”;

2) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. 1. Stosunek s∏u˝bowy, wynikajàce z nie-
go prawa i obowiàzki oraz odpowie-
dzialnoÊç dyscyplinarnà ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, wykonujàcych obowiàzki w jed-
nostkach badawczo-rozwojowych nad-
zorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej lub ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, okreÊlajà od-
r´bne przepisy.

2. Warunkiem powo∏ania ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej na stanowiska przewidziane dla
pracowników naukowych i badawczo-
-technicznych jest posiadanie kwalifi-
kacji okreÊlonych w niniejszej ustawie
i odr´bnych przepisach.”.

Art. 152. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.25))
w art. 69 ust. 4 i w art. 98 wyrazy „o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
nicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin”.

Art. 153. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r.
o zwrocie korzyÊci uzyskanych nies∏usznie kosztem
Skarbu Paƒstwa lub innych paƒstwowych osób praw-
nych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z póên. zm.26)) w art. 2
w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 154. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 74 w ust. 5 i w art. 102 wyrazy „o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin” zast´puje si´
wyrazami „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin”;

2) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
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sposób i tryb zaliczania okresów s∏u˝by
i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej
przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia za-
sadniczego, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝-
by w Stra˝y Granicznej, Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym, Poli-
cji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝bie
Wi´ziennej, Si∏ach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, okresy traktowane jako
równorz´dne ze s∏u˝bà w Stra˝y Gra-
nicznej, okresy zakoƒczonego zatrudnie-
nia, a tak˝e inne okresy wliczane na mo-
cy odr´bnych przepisów do okresu pra-
cy, jak równie˝ okolicznoÊci wy∏àczajàce
zaliczenie okresu s∏u˝by lub pracy
do wys∏ugi lat, podmioty w∏aÊciwe
do ich zaliczania oraz sposób dokumen-
towania tych okresów.”.

Art. 155. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwià-
zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236,
z póên. zm.27)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, w jednostkach Policji i Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, S∏u˝by Wi´ziennej, Stra˝y
Granicznej, s∏u˝by Celnej oraz jednostkach orga-
nizacyjnych ochrony przeciwpo˝arowej.”.

Art. 156. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.28)) w art. 30 w ust. 1 pkt 5
otrzymuje brzmienie: 

„5) z wynagrodzeƒ za udzielanie pomocy Policji, or-
ganom kontroli skarbowej, organom Inspekcji
Celnej, Stra˝y Granicznej, Wojskowym S∏u˝bom
Informacyjnym, ˚andarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wy-
p∏acanych z funduszu operacyjnego — w wyso-
koÊci 20 % wynagrodzenia,”.

Art. 157. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,
poz. 667) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23 w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komórki lub jednostki organizacyjne podleg∏e
Ministrowi Obrony Narodowej albo przez nie-
go nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu, Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne lub Stra˝ Granicz-
na;”;

2) w art. 60 w ust. 1 i 4, w art. 66 w ust. 2, w art. 84 oraz
w art. 100 w ust. 2 wyrazy „o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin”;

3) w art. 61 w ust. 8, w art. 83 ust. 1 pkt 7 i w art. 88
ust. 4 pkt 2 wyrazy „o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin” zast´-
puje si´ wyrazami „o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin”;

4) w art. 88 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie 

„1) okresy s∏u˝by w: Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu lub S∏u˝bie
Wi´ziennej,”.

Art. 158. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z póên. zm.29)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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27) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 72,
poz. 802, z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328.

———————
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470.



„1. Nie podlega kontroli skarbowej celowoÊç
i sposób wykorzystywania Êrodków bud˝eto-
wych oraz mienia paƒstwowego na cele spe-
cjalne w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych, podporzàdkowanych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej, w Po-
licji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu oraz w jednost-
kach organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego.”;

2) w art. 34b w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Cen-
tralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji,
Stra˝y Granicznej, Wojskowym S∏u˝bom Infor-
macyjnym i ˚andarmerii Wojskowej;”.

Art. 159. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên.
zm.30)) w art. 36 w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) Centralnego Biura Antykorupcyjnego — wymaga
zgody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go.”.

Art. 160. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 17 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej rozporzàdzeniem z dnia 7 marca 1928 r.
Krzy˝ Zas∏ugi Za DzielnoÊç nadaje si´ policjan-
tom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Stra-
˝y Po˝arnej oraz ˝o∏nierzom za czyny spe∏nione
w specjalnie ci´˝kich warunkach, z wykazaniem
wyjàtkowej odwagi, z nara˝eniem ˝ycia lub zdro-
wia, w obronie prawa, nietykalnoÊci granic paƒ-
stwowych oraz ˝ycia, mienia i bezpieczeƒstwa
obywateli.”.

Art. 161. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.31))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 15 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Je˝eli w wys∏udze emerytalnej sà uwzgl´dnia-
ne okresy s∏u˝by, o których mowa w art. 13
ust. 1 pkt 2, emerytur´ podwy˝sza si´ na zasa-
dach przewidzianych w przepisach o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej.”;

2) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. Je˝eli po dniu, od którego przyznano
emerytur´ wojskowà, emeryt ponownie
zosta∏ powo∏any do zawodowej s∏u˝by
wojskowej albo zosta∏ przyj´ty do s∏u˝-
by w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym, Stra-
˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by
Wi´ziennej, wysokoÊç emerytury zosta-
je ponownie ustalona w sposób okre-
Êlony w art. 32b i 32c.”;

3) art. 32c otrzymuje brzmienie:

„Art. 32c. Ponowne ustalenie wysokoÊci emerytu-
ry przez doliczenie nieuwzgl´dnionych
dotychczas w wymiarze Êwiadczenia
okresów zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
bie Wi´ziennej nast´puje na wniosek
emeryta zg∏oszony po zakoƒczeniu tej
s∏u˝by. Przepisy art. 15 i 15a stosuje si´
odpowiednio.”;

4) art. 39 a otrzymuje brzmienie:

„Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego powo∏ania emeryta
do zawodowej s∏u˝by wojskowej albo
przyj´cia do s∏u˝by w Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub S∏u˝bie Wi´ziennej.”.

Art. 162. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.32))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
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30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.

———————
32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757
i Nr 130, poz. 1085.



Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej, zwanym dalej „funkcjonariusza-
mi”, zwolnionym ze s∏u˝by, przys∏uguje
z bud˝etu paƒstwa, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne
z tytu∏u wys∏ugi lat lub w razie ca∏kowitej
niezdolnoÊci do s∏u˝by, a cz∏onkom ich ro-
dzin — w razie Êmierci ˝ywiciela.”;

3) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wys∏uga emerytalna — okresy s∏u˝by w Po-
licji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej lub S∏u˝bie Wi´ziennej i im równorz´d-
ne, ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 14 i 16;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz
zwolniony ze s∏u˝by w Policji, Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej,
który ma ustalone prawo do emerytury poli-
cyjnej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rencistà policyjnym jest funkcjonariusz
zwolniony ze s∏u˝by w Policji, Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej,
który ma ustalone prawo do policyjnej renty
inwalidzkiej.”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Emerytura policyjna przys∏uguje funkcjo-
nariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by, który
w dniu zwolnienia posiada 15 lat s∏u˝by
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie
Wi´ziennej, z wyjàtkiem funkcjonariusza,
który ma ustalone prawo do emerytury
okreÊlonej w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-

∏ecznych, obliczonej z uwzgl´dnieniem
okresów s∏u˝by i okresów z nià równo-
rz´dnych.”;

5) w art. 13 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Jako równorz´dne ze s∏u˝bà w Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i w S∏u˝bie Wi´ziennej traktuje
si´:”;

6) w art. 20 po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wykaz schorzeƒ i chorób, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, a tak˝e w∏aÊci-
woÊç i warunki s∏u˝by w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym powodujàce ich ujawnie-
nie lub pogorszenie stanu zdrowia,
z uwzgl´dnieniem tych chorób i schorzeƒ,
które powsta∏y w zwiàzku ze szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oraz
tych, które istnia∏y przed przyj´ciem do s∏u˝-
by w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
lecz uleg∏y nasileniu lub ujawni∏y si´ w czasie
trwania s∏u˝by w tej formacji.”;

7) w art. 21:

a) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:

„1c. W stosunku do funkcjonariuszy Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego w∏aÊciwe
w sprawach, o których mowa w ust. 1, sà
komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady orzekania o inwa-
lidztwie funkcjonariuszy, emerytów i renci-
stów Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç komi-
sji lekarskich w tych sprawach, a tak˝e spo-
sób przeprowadzania kontrolnych badaƒ
lekarskich oraz wzywania inwalidów na te
badania, uwzgl´dniajàc w orzeczeniu gru-
p´ inwalidztwa, do której funkcjonariusz
zosta∏ zaliczony, zwiàzek inwalidztwa ze
s∏u˝bà, dat´ lub okres powstania inwalidz-
twa oraz ustalenia, co do samodzielnej eg-
zystencji.”;

8) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób podzia∏u Êrodków fundu-
szu socjalnego pomi´dzy jego dysponentów
oraz zakres i sposoby korzystania ze Êwiadczeƒ
z tego funduszu w odniesieniu do emerytów
i rencistów Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
oraz cz∏onków ich rodzin, uwzgl´dniajàc rodza-
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je Êwiadczeƒ, dysponentów Êrodków funduszu
oraz tryb przyznawania Êwiadczeƒ.”;

9) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej oraz cz∏onków ich rodzin — organ eme-
rytalny okreÊlony przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych;”;

10) w art. 33a otrzymuje brzmienie:

„Art. 33a. Je˝eli po dniu, od którego przyznano
emerytur´ okreÊlonà w art. 12, emeryt
ponownie zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie
Wi´ziennej albo zosta∏ powo∏any do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej, wysokoÊç
emerytury zostaje ponownie ustalona
w sposób okreÊlony w art. 33b i 33c.”;

11) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku ponownego przyj´cia emeryta
do s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub S∏u˝bie Wi´ziennej i pe∏nienia tej
s∏u˝by nieprzerwanie przez okres co naj-
mniej 12 miesi´cy, na wniosek emeryta ustala
si´ nowà podstaw´ wymiaru emerytury,
w sposób okreÊlony w art. 5 ust. 1.”;

12) w art. 38 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu
i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oraz
Minister SprawiedliwoÊci, ka˝dy w zakresie swoje-
go dzia∏ania, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia:”;

13) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodat-
ków nie wyp∏aca si´ za okres, za który funkcjo-
nariusz otrzyma∏ uposa˝enie lub Êwiadczenie
pieni´˝ne przys∏ugujàce po zwolnieniu ze s∏u˝-
by, okreÊlone odpowiednio w przepisach
o uposa˝eniu funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´zien-
nej, chyba ˝e emerytura lub renta inwalidzka
by∏aby korzystniejsza. W tym przypadku organ
emerytalny potràca z nale˝nej emerytury lub
renty inwalidzkiej oraz dodatków kwoty wyp∏a-
cone z tytu∏u uposa˝enia lub Êwiadczenia pie-
ni´˝nego przys∏ugujàcego po zwolnieniu ze
s∏u˝by.”.

Art. 163. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110)
w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej;”.

Art. 164. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 oraz z 2005 r.
Nr 14, poz. 113) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

„1) sàdom, prokuratorom, organom podatkowym,
organom celnym, przedstawicielom Najwy˝szej
Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, ˚andarmerii Wojskowej i Wojskowym S∏u˝-
bom Informacyjnym — w zwiàzku z prowadzo-
nym post´powaniem;”.

Art. 165. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761, z póên. zm.33)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ust. 1—3 normujà przepisy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin.”;

2) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który po-
zostawa∏ z nim we wspólnym po˝yciu, a w dal-
szej kolejnoÊci dzieciom oraz rodzicom funk-
cjonariusza, je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariu-
sza spe∏niali warunki do uzyskania renty ro-
dzinnej na podstawie przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin.”.

Art. 166. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 221, poz. 2199, z póên. zm.34)) w art. 35 po ust. 6 do-
daje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Kontroli rzetelnoÊci i prawdziwoÊci oÊwiadczeƒ
o stanie majàtkowym, o których mowa w ust. 1,
dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w rozdz. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708).”.

Art. 167. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625)
w art. 21a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Central-
nego Biura Antykorupcyjnego sà inspekcje go-
spodarki energetycznej powo∏ywane przez Sze-
fów tych Agencji w uzgodnieniu z Prezesem
URE.”.

Art. 168. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, z póên. zm.35)) w art. 17 w ust. 3 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) nie jest tajnym wspó∏pracownikiem Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych.”.

Art. 169. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.36)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio równie˝
do Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej oraz innych organów, je˝eli po-
st´powanie wykonawcze dotyczy spraw, któ-
re zgodnie z przepisami prawa nale˝à do ich
w∏aÊciwoÊci.”;

2) w art. 253 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Tymczasowo aresztowany lub skazany, kon-
wojowany przez funkcjonariuszy Policji, S∏u˝-
by Wi´ziennej, Stra˝y Granicznej, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Central-
nego Biura Antykorupcyjnego albo ˝o∏nierzy
˚andarmerii Wojskowej, mo˝e byç umiesz-
czony w pomieszczeniu przeznaczonym dla
osób zatrzymanych, na czas trwania prze-
szkody uniemo˝liwiajàcej konwojowanie. De-
cyzj´ w tym przedmiocie podejmuje dowód-
ca konwoju. W czasie tym nie mogà byç do-
konywane czynnoÊci procesowe z udzia∏em
konwojowanego w sprawie, w zwiàzku z któ-
rà jest on konwojowany.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
przeszkody uniemo˝liwiajàcej doprowadze-
nie lub przyj´cie tymczasowo aresztowane-
go albo skazanego do aresztu Êledczego lub
zak∏adu karnego oraz z razie nieprzewidzia-
nego làdowania podczas przewozu drogà
powietrznà lub nieprzewidzianej przerwy
w przewodzie innà drogà osoby przekazywa-
nej na zasadach i w warunkach okreÊlonych
w Rzymskim Statucie Mi´dzynarodowego
Trybuna∏u Karnego, sporzàdzonym w Rzy-
mie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 78, poz. 708). Decyzj´ w tym przedmiocie
podejmuje odpowiednio komendant lub kie-
rownik jednostki Policji, Stra˝y Granicznej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
˚andarmerii Wojskowej.”.

Art. 170. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.37)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 134 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pisma adresowane do ˝o∏nierzy oraz funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej
i S∏u˝by Wi´ziennej mo˝na dor´czyç adresa-
tom za poÊrednictwem ich prze∏o˝onych,
przy czym wezwania przeznaczone dla ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà przesy∏a si´ do dowódcy jednostki woj-
skowej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, w celu
dor´czenia i zarzàdzenia stawienia si´ sto-
sownie do wezwania.”;
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34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414. 

35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219
oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. 

36) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.

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

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178,
poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467
i Nr 95, poz. 659.



2) w art. 309 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o wyst´pki — gdy osobà podejrzanà jest s´-
dzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go,”;

3) w art. 312 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organom Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich w∏a-
ÊciwoÊci,”.

Art. 171. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.38)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) pojazd u˝ywany do celów specjalnych — po-
jazd samochodowy przystosowany w sposób
szczególny do przewozu osób lub ∏adunków,
u˝ywany przez Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej, Policj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Stra˝ Granicznà, kon-
trol´ skarbowà, S∏u˝b´ Celnà, jednostki
ochrony przeciwpo˝arowej, Inspekcj´ Trans-
portu Drogowego i S∏u˝b´ Wi´ziennà;”;

2) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, inspektora kontroli skarbowej,
funkcjonariusza celnego i S∏u˝by Wi´ziennej,
˝o∏nierza Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej — podczas przewo˝enia osoby (osób) za-
trzymanej;”;

3) w art. 53 w ust. 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a
w brzmieniu:

„7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”;

4) w art. 66:

a) w ust. 1b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) specjalnego lub u˝ywanego do celów spe-
cjalnych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, S∏u˝by Wi´ziennej, Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek ochro-
ny przeciwpo˝arowej;”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyposa˝ania pojazdu w urzàdzenie infor-
mujàce o dzia∏aniu sprz´tu kontrolno-po-
miarowego u˝ywanego przez organy kon-
troli ruchu drogowego lub dzia∏anie to za-
k∏ócajàce albo przewo˝enia w pojeêdzie ta-
kiego urzàdzenia w stanie wskazujàcym
na gotowoÊç jego u˝ycia; nie dotyczy to po-
jazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Stra-
˝y Granicznej;”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych oraz Mi-
nister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw transportu
okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i u˝ywa-
nych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, kontroli skarbowej, S∏u˝by
Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej i stra˝y po˝arnej.”;

5) w art. 72 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 5;”;

6) w art. 73 ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:

„3. Rejestracji pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Biura Ochrony Rzàdu, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Stra˝y Granicznej, kontroli skarbowej
i S∏u˝by Celnej dokonujà w∏aÊciwe organy tych
jednostek. Organy te wydajà dowód rejestra-
cyjny i zalegalizowane tablice (tablic´) rejestra-
cyjne oraz nalepk´ kontrolnà, chyba ˝e dla da-
nego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub
nalepka kontrolna nie sà wymagane, a numer
rejestracyjny umieszcza si´ bezpoÊrednio
na pojeêdzie.

3a. Starostowie przekazujà odp∏atnie wojewodzie
mazowieckiemu zalegalizowane tablice (tabli-
c´) rejestracyjne niezb´dne do rejestracji,
o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje do-
tyczàce przekazanych zalegalizowanych tablic
(tablicy) rejestracyjnych sà informacjami nie-
jawnymi stanowiàcymi tajemnic´ paƒstwowà,
podlegajàcymi ochronie na podstawie przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych.”; 

7) w art. 76: 

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
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do spraw transportu oraz Ministrem Obrony
Narodowej oraz po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb rejestracji
oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic
rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony
Rzàdu, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i Stra˝y Granicznej,
a tak˝e jednostki organizacyjne w∏aÊciwe
w tych sprawach. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw transportu, Szefowie Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego oraz wojewoda mazowiecki ustalà,
w drodze porozumienia, szczególny tryb
dystrybucji zalegalizowanych tablic (tablicy)
rejestracyjnych, o których mowa w art. 73
ust. 3a, zasady rozliczeƒ pomi´dzy stronami
porozumienia oraz tryb rejestracji niektó-
rych pojazdów resortu spraw wewn´trz-
nych, obrony narodowej, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”,

b) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sposób wykorzystania pojazdów, o których
mowa w ust. 2 i 3, przy wykonywaniu zadaƒ
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Stra˝y Granicznej.”;

8) w art. 80c w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,”;

9) w art. 80e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu opinii Sze-
fów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, okreÊli, w drodze zarzàdzenia,
sposób wyodr´bnienia w ewidencji zbioru da-
nych i informacji o pojazdach, o których mowa
w art. 73 ust. 3.”;

10) w art. 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego i Stra˝y Gra-
nicznej, których dotyczà warunki i tryb reje-
stracji okreÊlone w art. 73 ust. 3, a tak˝e
do pojazdów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

majà zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu oraz po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wy-
wiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego uwzgl´dniajàc specyfik´ wynikajàcà
z przeznaczenia pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:”;

11) w art. 100c w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,”.

Art. 172. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679, z póên. zm.39)) w art. 10 dodaje si´
ust. 9 w brzmieniu:

„9. Kontroli rzetelnoÊci i prawdziwoÊci oÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 1, 2, 5
i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne
w trybie i na zasadach okreÊlonych w rozdziale 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708).”. 

Art. 173. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z póên. zm.40)) w art. 46 ust. 4 w pkt 4 kropk´
zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmie-
niu:

„5) Centralnego Biura Antykorupcyjnego — wymaga
zgody wojewody, wydanej w porozumieniu
z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”.

Art. 174. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,
poz. 1221) w art. 4 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu: 

„7) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego”.

Art. 175. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143,
poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) w art. 111a w ust. 1
w pkt 2 wyrazy „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5161 — Poz. 708

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

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 

40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.



ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin”.

Art. 176. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.41)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 297 w § 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) s∏u˝bom ochrony paƒstwa, Agencji Wywia-

du, Centralnemu Biuru Antykorupycjnemu,
Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Gra-
nicznej, S∏u˝bie Wi´ziennej i ich posiadajà-
cym pisemne upowa˝nienie funkcjonariu-
szom lub ˝o∏nierzom w zakresie niezb´d-
nym do przeprowadzenia post´powania
sprawdzajàcego na podstawie przepisów
o ochronie informacji niejawnych;”,

b) dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych, okreÊlonych w roz-
dziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708).”;

2) w art. 298 po pkt 5a dodaje si´ pkt 5b w brzmieniu: 

„5b) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, je˝eli jest to konieczne dla skutecznego
zapobie˝enia przest´pstwom lub ich wykry-
cia albo ustalenia sprawców i uzyskania do-
wodów,”.

Art. 177. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.42)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Szefa S∏u˝by Celnej i Generalnego Inspekto-
ra Kontroli Skarbowej w zwiàzku z toczàcà
si´:

— sprawà karnà lub karnà skarbowà prze-
ciwko osobie fizycznej b´dàcej stronà
umowy zawartej z bankiem,

— sprawà karnà lub karnà skarbowà o prze-
st´pstwo pope∏nione w zakresie dzia∏al-
noÊci osoby prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej niemajàcej osobowoÊci praw-
nej, która jest posiadaczem rachunku,”,

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) s∏u˝b ochrony paƒstwa, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Poli-
cji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicz-
nej, S∏u˝by Wi´ziennej i ich posiadajàcych
pisemne upowa˝nienie funkcjonariuszy lub
˝o∏nierzy w zakresie niezb´dnym do prze-
prowadzenia post´powania sprawdzajàce-
go na podstawie przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych,”;

c) dodaje si´ lit. p w brzmieniu: 

„p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 23
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708).”;

2) w art. 110 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) s∏u˝b ochrony paƒstwa, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicznej
i S∏u˝by Wi´ziennej w zwiàzku z post´powa-
niami sprawdzajàcymi prowadzonymi na pod-
stawie przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych.”.

Art. 178. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w art. 43 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencj´
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywia-
du, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Woj-
skowe S∏u˝by Informacyjne, Generalnemu In-
spektorowi nie przys∏ugujà uprawnienia okreÊlo-
ne w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1, 3—5 oraz
w art. 15—18.”.

Art. 179. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, z póên. zm.43)) w art. 33a w ust. 1
po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Centralne Biuro Antykorupcyjne,”.

Art. 180. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
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———————
41) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470.

42) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538.

———————
43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414
i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 75, poz. 519.



jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.44)) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2) ˝o∏nierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz Biura Ochrony
Rzàdu.”.

Art. 181. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.45)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 8 w ust. 15 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:

„2a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”;

2) w art. 22 w ust. 3a w pkt 2 wyrazy „o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

3) w art. 40 ust. 8a otrzymuje brzmienie:

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez w∏aÊciwy
organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpie-
czonego do emerytury na podstawie przepi-
sów o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin Zak∏ad
usuwa z ewidencji informacje o nale˝nych
i zwaloryzowanych sk∏adkach na ubezpiecze-
nie emerytalne za okresy s∏u˝by uwzgl´dnio-
ne w wymiarze emerytury wojskowej lub po-
licyjnej.”.

Art. 182. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.46)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ubezpieczonym — w razie spe∏nienia wa-
runków do nabycia prawa do Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z ubezpieczeƒ emerytalnego
i rentowych Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, z wyjàtkiem ubezpieczonych, któ-
rzy majà ustalone prawo do emerytury
okreÊlonej w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, obliczonej
z uwzgl´dnieniem okresów sk∏adkowych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3, 5
i 7—10 oraz w ust. 2;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Âwiadczenia na warunkach i w wysokoÊci
okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà równie˝
˝o∏nierzom zawodowym oraz funkcjonariu-
szom Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej, je˝eli nie spe∏niajà
oni warunków do nabycia prawa do Êwiad-
czeƒ okreÊlonych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym tych osób, oraz cz∏onkom
rodzin pozosta∏ym po tych osobach.”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu
oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(w organach bezpieczeƒstwa publicznego),”;

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5163 — Poz. 708

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

z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r.
Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34,
poz. 243.

45) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.

———————
46) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169,
poz. 1412 i 1421. 



3) w art. 32 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ˝o∏nierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej,
S∏u˝by Wi´ziennej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej;”;

4) w art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(w organach bezpieczeƒstwa publicznego),”;

5) w art. 85 w ust. 6 i w art. 95 w ust. 2 wyrazy „o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

6) w art. 173 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Kapita∏ poczàtkowy ustala si´ tak˝e dla zwol-
nionych ze s∏u˝by: ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝-
by Wi´ziennej, urodzonych po dniu 31 grud-
nia 1948 r., je˝eli przed dniem 1 stycz-
nia 1999 r. pozostawali oni w s∏u˝bie i nie ma-
jà ustalonego prawa do Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym tych osób.”.

Art. 183. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o In-
stytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.47)) w art. 38 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b specjalnych
upowa˝nieni odpowiednio przez Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji
Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego lub Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyj-
nych dzia∏ajàc w zakresie zadaƒ ustawowych,
po zawiadomieniu Prezesa Instytutu Pami´ci,
mogà mieç wglàd do danych zawartych w doku-
mentach gromadzonych przez Instytut Pami´ci,
w granicach upowa˝nienia.”.

Art. 184. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. S∏u˝by ochrony paƒstwa, w zakresie ko-
niecznym do wykonywania swoich zadaƒ,
w celu ochrony informacji niejawnych mo-
gà korzystaç z informacji uzyskanych przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policj´,
Stra˝ Granicznà, ˚andarmeri´ Wojskowà
oraz organy kontroli skarbowej, a tak˝e
zwracaç si´ do tych s∏u˝b i organów o udzie-
lenie niezb´dnej pomocy przy wykonywaniu
czynnoÊci w ramach prowadzonych post´-
powaƒ sprawdzajàcych.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakres, warunki i tryb udzielania przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne, Policj´, Stra˝
Granicznà, ˚andarmeri´ Wojskowà oraz or-
gany kontroli skarbowej niezb´dnej pomo-
cy przy wykonywaniu czynnoÊci w ramach
prowadzonych post´powaƒ sprawdzajà-
cych.”;

2) w art. 25 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane identyfikujàce funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych oraz
by∏ego Urz´du Ochrony Paƒstwa, wykonujà-
cych czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze;”;

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, Wojskowe S∏u˝by Informa-
cyjne oraz Policja, ˚andarmeria Wojsko-
wa, Stra˝ Graniczna i S∏u˝ba Wi´zienna
przeprowadzajà samodzielne post´po-
wania sprawdzajàce wobec osób ubiega-
jàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by lub pracy
w tych organach, stosujàc odpowiednio
przepisy ustawy. Przepis stosuje si´ tak˝e
w stosunku do osób pe∏niàcych s∏u˝b´
lub zatrudnionych w tych organach
i s∏u˝bach.”;

4) w art. 42:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Szefowi Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi
G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ówne-
mu ˚andarmerii Wojskowej, Komendanto-
wi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrek-
torowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej
w celu rozpatrzenia odwo∏ania;”,
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b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Szefowi Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi
G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ówne-
mu ˚andarmerii Wojskowej, Komendanto-
wi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrek-
torowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej
w celu rozpatrzenia odwo∏ania;”,

c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Szefowi Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Komendantowi
G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ówne-
mu ˚andarmerii Wojskowej, Komendanto-
wi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub Dyrek-
torowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej
w celu rozpatrzenia odwo∏ania;”;

5) w art. 48m pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
lub Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych
stosuje si´ do Szefa Agencji Wywiadu, Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komen-
danta G∏ównego Policji, Komendanta G∏ówne-
go ˚andarmerii Wojskowej, Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub Dyrektora Ge-
neralnego S∏u˝by Wi´ziennej.”;

6) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw: wewn´trz-
nych, administracji publicznej, zagranicznych,
finansów publicznych, bud˝etu i instytucji fi-
nansowych, Minister SprawiedliwoÊci, Prezes
Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwy˝-
szej Izby Kontroli, Szefowie Kancelarii: Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Sena-
tu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agencji
Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Komendant G∏ówny Policji, Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef Biura
Ochrony Rzàdu, a tak˝e Prezes Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu okreÊlà, w dro-
dze zarzàdzenia, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, szczególny sposób organizacji kan-
celarii tajnych, stosowania Êrodków ochrony
fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.”;

7) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci I:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Szczegó∏owe informacje dotyczàce organi-
zacji, form i metod pracy operacyjnej
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Wojskowych S∏u˝b Informa-
cyjnych oraz by∏ego Urz´du Ochrony Paƒ-

stwa, a tak˝e ich kierunki pracy operacyjnej
i zainteresowaƒ.”,

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Informacje dotyczàce prowadzonych przez
Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojsko-
we S∏u˝by Informacyjne oraz by∏y Urzàd
Ochrony Paƒstwa kontroli operacyjnej,
niejawnego nabycia lub przej´cia przed-
miotów pochodzàcych z przest´pstwa ule-
gajàcych przepadkowi, albo których wy-
twarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub
którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przy-
j´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej
oraz niejawnego nadzorowania, wytwarza-
nia, przemieszczania, przechowywania
i obrotu przedmiotami przest´pstwa.”.

Art. 185. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpo-
wiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy
Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu”;

2) w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa normuje odpowiedzialnoÊç majàtko-
wà funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu
za szkody wyrzàdzone przez nich, wskutek
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
obowiàzków s∏u˝bowych, w mieniu Skarbu
Paƒstwa znajdujàcym si´ w dyspozycji orga-
nu lub jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych, podporzàdkowanych albo nadzoro-
wanych przez ministrów w∏aÊciwych
do spraw wewn´trznych, sprawiedliwoÊci,
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go oraz Szefa Agencji Wywiadu.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç:

policjanta, funkcjonariusza Stra˝y Granicznej,
funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, stra˝a-
ka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, funkcjonariu-
sza S∏u˝by Wi´ziennej, funkcjonariusza Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funk-
cjonariusza Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu,”.
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Art. 186. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96,
poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) broni i amunicji stanowiàcych uzbrojenie Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Gra-
nicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz innych paƒ-
stwowych formacji uzbrojonych, w odniesie-
niu do których dost´p do broni i amunicji re-
gulujà odr´bne przepisy;”; 

2) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczà funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz funkcjona-
riuszy innych paƒstwowych formacji uzbrojo-
nych i ˝o∏nierzy zawodowych Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli na podstawie
odr´bnych przepisów posiadajà przydzielonà
im broƒ s∏u˝bowà.”;

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwol-
nieni sà funkcjonariusze Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝-
by Wi´ziennej, funkcjonariusze lub pracowni-
cy innych paƒstwowych formacji uzbrojonych
i ˝o∏nierze zawodowi Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, cz∏onkowie Polskiego Zwiàz-
ku ¸owieckiego — w zakresie broni myÊliw-
skiej, oraz cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku
Strzelectwa Sportowego posiadajàcy licencj´
zezwalajàcà na uprawianie strzelectwa sporto-
wego — w zakresie broni sportowej, je˝eli
zdali taki egzamin na podstawie odr´bnych
przepisów.”;

4) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Przepisów rozdzia∏u nie stosuje si´
do strzelnic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej
oraz Biura Ochrony Rzàdu.”.

Art. 187. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝-
bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ okre-
Êlonych w art. 1 ust. 2 wykonuje si´, podej-
mujàc czynnoÊci kontrolne i prowadzàc po-

st´powanie przygotowawcze zgodnie z prze-
pisami Kodeksu post´powania karnego i Ko-
deksu karnego skarbowego.”;

2) uchyla si´ rozdzia∏ 1c.

Art. 188. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.48)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53 w § 38 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) Centralne Biuro Antykorupcyjne.”;

2) w art. 118 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organem post´powania przygotowawcze-
go w sprawach o przest´pstwa skarbowe
jest tak˝e Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne.”;

3) w art. 134 w § 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) Centralne Biuro Antykorupcyjne — w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe ujawnione
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci.”;

4) w art. 150 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. CzynnoÊci, o których mowa w art. 75 § 2 oraz
art. 285 § 2 Kodeksu post´powania karnego,
sà dokonywane przez Policj´, Stra˝ Granicz-
nà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne lub ˚andar-
meri´ Wojskowà, a gdy post´powanie przy-
gotowawcze prowadzone jest przez finanso-
wy organ post´powania przygotowawczego
— przez Policj´ na ˝àdanie tego organu. 

§ 4. Oprócz Policji czynnoÊç, o której mowa
w art. 244 § 1 Kodeksu post´powania karne-
go, mo˝e byç dokonana tak˝e przez Stra˝
Granicznà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne lub ˚andarmeri´ Wojskowà.”;

5) w art. 151a w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli osobà podejrzanà jest s´dzia, prokurator,
funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu lub Central-
nego Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 189. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
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Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.49)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownicy — rozumie si´ osoby zatrudnione
w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz
˝o∏nierzy zawodowych, ˝o∏nierzy odbywajà-
cych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà, ˝o∏nierzy odbywajàcych okresowà s∏u˝b´
wojskowà, funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — z wyjàtkiem pe∏niàcych s∏u˝-
b´ kandydackà — oraz funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
S∏u˝by Wi´ziennej i S∏u˝by Celnej,”;

2) art. 10a otrzymuje brzmienie:

„Art. 10a. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów do dokonywania
przeniesieƒ kwoty Êrodków na uposa˝e-
nia, nagrody roczne i pozosta∏e nale˝no-
Êci ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy — mi´dzy
cz´Êciami i dzia∏ami — odpowiednio
na wniosek Ministra Obrony Narodo-
wej, Ministra SprawiedliwoÊci, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu
oraz Szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.”.

Art. 190. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên.
zm.50)) w art. 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Central-
nemu Biuru Antykorupcyjnemu i Wojskowym
S∏u˝bom Informacyjnym, w zakresie, w jakim jest
to konieczne dla wykonania na∏o˝onych na nie za-
daƒ okreÊlonych w ustawie,”.

Art. 191. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267,
poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) w art. 22 ust. 5
otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych, Szef Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu
lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
wydajà, w razie potrzeby, wyodr´bnionà edycj´

dziennika urz´dowego z aktami prawnymi zawie-
rajàcymi informacje niejawne.”. 

Art. 192. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏a-
niu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505, z póên. zm.51)) w art. 33 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szefów: Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego i Wojskowych S∏u˝b Informacyj-
nych lub osób przez nich upowa˝nionych —
w zakresie ich kompetencji ustawowych.”;

2) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Ge-
neralny Inspektor przekazuje ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych oraz Sze-
fom: Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego i Wojskowych S∏u˝b Informacyj-
nych, na pisemny i uzasadniony wniosek, z∏o-
˝ony za zgodà Prokuratora Generalnego.”;

3) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów
urz´dów kontroli skarbowej — wy∏àcznie w za-
kresie ich zadaƒ ustawowych;”. 

Art. 193. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra-
wo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52,
poz. 378) w art. 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób sprawowania nadzoru i prze-
prowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jà-
drowego, z uwzgl´dnieniem trybu przygotowania
kontroli, dokumentowania czynnoÊci kontrolnych,
sporzàdzania protoko∏u kontroli, wystàpienia po-
kontrolnego i informacji o wynikach kontroli.”.

Art. 194. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 24
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. CzynnoÊci dozoru technicznego w jednostkach or-
ganizacyjnych Policji, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego wykonujà inspektorzy, któ-
rzy na podstawie odr´bnych przepisów sà upraw-
nieni do dost´pu do informacji niejawnych.”.
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49) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805,
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179,
poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104.

50) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197,
poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537.
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51) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959
i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.



Art. 195. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biu-
rze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712
i Nr 210, poz. 2135) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 62 w ust. 4 wyrazy „o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

2) w art. 107 w ust. 2 wyrazy „o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyra-
zami „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin.”.

Art. 196. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycz-
nym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z póên. zm.52)) w art. 19
po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Centralne Biuro Antykorupcyjne,”.

Art. 197. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.53)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 uchyla si´ lit. c;

2) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Przy Radzie Ministrów dzia∏a Kolegium
do Spraw S∏u˝b Specjalnych, zwane da-
lej „Kolegium”, jako organ opiniodaw-
czo-doradczy w sprawach programowa-
nia, nadzorowania i koordynowania dzia-
∏alnoÊci ABW, AW, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego i Wojskowych S∏u˝b In-
formacyjnych, zwanych dalej „s∏u˝bami
specjalnymi”, oraz podejmowanych dla
ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa i zwal-
czania korupcji dzia∏aƒ Policji, Stra˝y

Granicznej, ˚andarmerii Wojskowej,
S∏u˝by Wi´ziennej, Biura Ochrony Rzàdu,
organów celnych, urz´dów skarbowych,
izb skarbowych, organów kontroli skar-
bowej, organów informacji finansowej
oraz s∏u˝b rozpoznania Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powo∏ywania i odwo∏ywania Szefa ABW,
Szefa AW i Szefa Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego oraz Szefa Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych,”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koordynowania dzia∏alnoÊci ABW, AW,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,
a tak˝e dzia∏alnoÊci s∏u˝b specjalnych
z Policjà, Stra˝à Granicznà, ˚andarmerià
Wojskowà, Biurem Ochrony Rzàdu, In-
spekcjà Celnà, organami celnymi, urz´da-
mi skarbowymi, izbami skarbowymi, or-
ganami kontroli skarbowej, organami in-
formacji finansowej i s∏u˝bami rozpozna-
nia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz ich wspó∏dzia∏ania w dziedzinie
ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa,”,

b) w ust. 2 w pkt 3 w lit. e kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: 

„4) minister-cz∏onek Rady Ministrów w∏aÊciwy
do spraw koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych, je˝eli zosta∏ wyznaczony przez
Prezesa Rady Ministrów.”,

c) w ust. 3 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Szef Centralnego Biura Antykorpcyjnego,”;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia
wymaganego wspó∏dzia∏ania s∏u˝b spe-
cjalnych mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii Kole-
gium, udzielaç w tym zakresie wià˝àcych
wytycznych ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych — w odniesieniu
do dzia∏alnoÊci Policji, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci — w odniesieniu do dzia∏alnoÊci
S∏u˝by Wi´ziennej, Ministrowi Obrony Na-
rodowej — w odniesieniu do dzia∏alnoÊci
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych i ˚an-
darmerii Wojskowej, Szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego — w odniesieniu
do dzia∏alnoÊci Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego oraz Szefom Agencji — w od-
niesieniu do dzia∏alnoÊci tych Agencji.”;

5) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariusze ABW wykonujà czynnoÊci tyl-
ko w zakresie w∏aÊciwoÊci tej Agencji i w tym
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52) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128,
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53) 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 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.



zakresie przys∏ugujà im uprawnienia proceso-
we Policji, wynikajàce z przepisów Kodeksu
post´powania karnego.”;

6) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Szefowie ABW i AW, Szef Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz Szef
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych sà
zobowiàzani do wspó∏dzia∏ania w ra-
mach realizacji swoich zadaƒ.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, zasady, zakres i tryb
wspó∏dzia∏ania oraz szczegó∏owy roz-
dzia∏ kompetencji pomi´dzy ABW, AW,
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Woj-
skowe S∏u˝by Informacyjne.”;

7) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze
s∏u˝by, który nie posiada prawa do loka-
lu mieszkalnego na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin, zachowuje prawo do przydzielone-
go lokalu mieszkalnego wed∏ug norm
powszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e
byç przeniesiony do zamiennego lokalu
mieszkalnego.”;

8) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który po-
zostawa∏ z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej,
a w dalszej kolejnoÊci dzieciom oraz rodzicom,
je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali
warunki do uzyskania renty rodzinnej na pod-
stawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin.”.

Art. 198. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma-
teria∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019
oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) w art. 2 ust. 3 otrzy-
muje brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do materia∏ów
wybuchowych nabywanych, przechowywanych,
przemieszczanych i u˝ywanych przez Si∏y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Central-
ne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rzàdu,
Policj´, S∏u˝b´ Wi´ziennà, Stra˝ Granicznà oraz
przez armie obcych paƒstw przebywajàce na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Art. 199. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696) w art. 116
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do uprawnieƒ
˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych
i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Policji, Stra˝y Granicznej
oraz Biura Ochrony Rzàdu podczas wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych.”.

Art. 200. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên.
zm.54)) w art. 41:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obejmu-
je nieodp∏atne zapewnienie przez operatora,
w ramach wykonywanej przez siebie dzia∏alno-
Êci pocztowej, technicznych i organizacyjnych
mo˝liwoÊci wykonywania przez prokuratur´,
sàdy, a tak˝e uprawnione jednostki podleg∏e
Ministrowi SprawiedliwoÊci, Ministrowi Obro-
ny Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi Central-
nego Biura Antykorupcyjnego ich zadaƒ okre-
Êlonych odr´bnymi przepisami, poczàwszy
od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci pocztowej.
Na wniosek zainteresowanego operatora Pre-
zes UKE mo˝e odroczyç termin rozpocz´cia
wykonywania powy˝szego obowiàzku.”;

2) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:”.

Art. 201. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.55))
w art. 133 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 202. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.56)) w art. 3 w pkt 5 wyrazy „o zaopatrzeniu
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54) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171,
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z 2006 r. Nr 12, poz. 67. 



emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin” zast´pu-
je si´ wyrazami „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin.”.

Art. 203. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.57)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 71 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadtermino-
wej zasadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszko-
lenia wojskowego absolwentów szkó∏ wy˝-
szych, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w charak-
terze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego,
çwiczeƒ wojskowych, okresowej s∏u˝by woj-
skowej oraz zasadniczej s∏u˝by w obronie cy-
wilnej i s∏u˝by zast´pczej, a tak˝e s∏u˝by
w charakterze funkcjonariusza, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 8, poz. 67, z póên. zm.58));”

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmie-
nie:

„g) za ˝o∏nierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
niespe∏niajàcych warunków do nabycia prawa
do emerytury lub renty inwalidzkiej okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych oraz w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin, za których,
po zwolnieniu ze s∏u˝by lub rozwiàzaniu sto-
sunku pracy, odprowadzono sk∏adk´ na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe od uposa˝enia
lub wynagrodzenia wyp∏aconego w okresie
s∏u˝by lub stosunku pracy na podstawie prze-
pisów odr´bnych,”.

Art. 204. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.59)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego — dla w∏a-
snych potrzeb;”;

2) w art. 5 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunika-
cyjnej, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radio-
wych przez jednostki organizacyjne Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, uwzgl´dnia-
jàc zakres zadaƒ wykonywanych przez te
jednostki.”;

3) w art. 171 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Prezes UKE na uzasadniony wniosek operato-
ra mo˝e, w drodze decyzji, ustaliç okres przej-
Êciowy na wprowadzenie us∏ugi blokady po-
∏àczeƒ przychodzàcych od abonenta lub u˝yt-
kownika, stosujàcego eliminacj´ prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ujàcej, o której mowa
w ust. 2 pkt 3. O wprowadzeniu okresu przej-
Êciowego Prezes UKE powiadamia Ministra
Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Sze-
fa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego.”;

4) w art. 179:

a) w ust. 3 w pkt 1 zdanie koƒcowe otrzymuje
brzmienie:

„— przez uprawnione jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane, uprawnione organy
i jednostki organizacyjne nadzorowane lub pod-
leg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji
Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego;”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dost´p, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç
realizowany tak˝e za pomocà interfejsów,
na zasadach okreÊlonych w porozumieniach
zawartych przez uprawnione podmioty
z przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi
za zgodà: Ministra SprawiedliwoÊci, Mini-
stra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych, ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych,
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———————
57) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

58) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757
i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

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

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66.



Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ich
w∏aÊciwoÊcià. Porozumienie mo˝e okreÊlaç
tak˝e wspó∏udzia∏ stron w kosztach zastoso-
wania interfejsów.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Prezes UKE przekazuje niezw∏ocznie infor-
macje, o których mowa w ust. 8, Ministrowi
SprawiedliwoÊci, Ministrowi Obrony Naro-
dowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych oraz Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego.”.

Art. 205. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa-
˝eniu pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wybra-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1925) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Pos∏owie do Parlamentu Europejskie-
go sà obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o swoim stanie majàtkowym.
OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
dotyczy majàtku odr´bnego oraz obj´-
tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtko-
wà. OÊwiadczenie to zawiera w szcze-
gólnoÊci informacje o:

1) zasobach pieni´˝nych, nieruchomo-
Êciach, uczestnictwie w spó∏kach cy-
wilnych lub w osobowych spó∏kach
handlowych, udzia∏ach i akcjach
w spó∏kach handlowych, o nabytym
od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwo-
wej osoby prawnej, jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, ich zwiàzków
lub komunalnej osoby prawnej, mie-
niu, które podlega∏o zbyciu w dro-
dze przetargu, a tak˝e o prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej i sta-
nowiskach zajmowanych w spó∏-
kach handlowych;

2) dochodach osiàganych z tytu∏u za-
trudnienia lub innej dzia∏alnoÊci za-
robkowej lub zaj´ç, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u;

3) mieniu ruchomym o wartoÊci powy-
˝ej 10 000 z∏otych;

4) zobowiàzaniach pieni´˝nych o war-
toÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym
zaciàgni´tych kredytach i po˝ycz-
kach oraz warunkach, na jakich zo-
sta∏y udzielone.

2. Wzór oÊwiadczenia o stanie majàtko-
wym stanowi za∏àcznik do ustawy.

3. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach
Marsza∏kowi Sejmu w nast´pujàcych
terminach:

1) do dnia pierwszego posiedzenia
Parlamentu Europejskiego, w któ-
rym bierze udzia∏ pose∏ do Parla-
mentu Europejskiego, wraz z infor-
macjà o sposobie i terminach za-
przestania prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej z wykorzystaniem ma-
jàtku Skarbu Paƒstwa lub samorzà-
du terytorialnego w zwiàzku z wy-
borem na pos∏a do Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz z informacjà o po-
siadaniu majàtku Skarbu Paƒstwa
lub samorzàdu terytorialnego;

2) do dnia 30 kwietnia ka˝dego roku,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedniego, do∏àczajàc ko-
pi´ rocznego zeznania podatkowe-
go (PIT);

3) w terminie miesiàca od dnia zarzà-
dzenia nowych wyborów do Parla-
mentu Europejskiego.

4. Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o sta-
nie majàtkowym Marsza∏ek Sejmu
przekazuje do urz´du skarbowego w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania pos∏a do Parlamentu Euro-
pejskiego.

5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
o stanie majàtkowym sà jawne, z wy∏à-
czeniem informacji o adresie zamiesz-
kania pos∏a do Parlamentu Europej-
skiego oraz o miejscu po∏o˝enia nieru-
chomoÊci. Jawne informacje zawarte
w oÊwiadczeniu o stanie majàtkowym
sà podawane do wiadomoÊci publicz-
nej przez Marsza∏ka Sejmu w formie
zapisu elektronicznego.

6. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniach o stanie majàtkowym doko-
nujà w∏aÊciwe urz´dy skarbowe. Sà
one uprawnione do porównania treÊci
analizowanego oÊwiadczenia z treÊcià
uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ oraz
z do∏àczonà kopià rocznego zeznania
podatkowego (PIT). Wyniki analizy
przedstawia si´ Marsza∏kowi Sejmu,
który podaje je do wiadomoÊci pu-
blicznej w formie zapisu elektronicz-
nego.

7. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
przechowuje si´ przez 6 lat.

8. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia o stanie ma-
jàtkowym powoduje utrat´ do czasu
z∏o˝enia oÊwiadczenia, prawa do upo-
sa˝enia.

9. Podanie nieprawdy lub zatajenie praw-
dy w oÊwiadczeniu o stanie majàtko-
wym powoduje odpowiedzialnoÊç
na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kar-
nego.”;
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Uwaga!

1. Osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie o stanie majàtkowym obowiàzana jest do zgodnego z prawdà, starannego
i zupe∏nego wype∏nienia ka˝dej z rubryk.

2. Je˝eli poszczególne rubryki nie znajdujà w konkretnym przypadku zastosowania, nale˝y wpisaç „nie dotyczy”.

3. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku w kraju i za granicà.

4. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym obejmuje równie˝ wierzytelnoÊci pieni´˝ne.

OÊwiadczenie o stanie majàtkowym

Ja, ni˝ej podpisany(a), ....................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet nale˝y podaç równie˝ nazwisko panieƒskie)

urodzony(a) ................................................................ w .................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszka∏y(a) .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

po zapoznaniu si´ z przepisami ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa˝eniu pos∏ów do Parlamentu Europejskie-
go wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), zgodnie
z art. 3a tej ustawy oÊwiadczam, ˝e posiadam wchodzàce w sk∏ad ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej lub
stanowiàce mój majàtek odr´bny:

I. 

Zasoby pieni´˝ne: .....................................................................................................................................................

— Êrodki pieni´˝ne zgromadzone w walucie polskiej: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

— Êrodki pieni´˝ne zgromadzone w walucie obcej: ...............................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

— papiery wartoÊciowe: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................ na kwot´: ..................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ....................... m2, adres: ...................................................................................................

.......................................................... o wartoÊci: ..................................................................................................

tytu∏ prawny: .........................................................................................................................................................

2. Mieszkanie o powierzchni: ..................................... m2, adres: ..........................................................................

............................................................ o wartoÊci: ................................................................................................

tytu∏ prawny: .........................................................................................................................................................
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2) dodaç za∏àcznik w brzmieniu:
„Za∏àcznik do ustawy 
z dnia 30 lipca 2004 r.



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: ..................................................................................................................

adres: .....................................................................................................................................................................

o wartoÊci: .............................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: .................................................................................................................................................

tytu∏ prawny: .........................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym przychód i dochód w wysokoÊci: ...................................... 

................................................................................................................................................................................

4. Inne nieruchomoÊci:..............................................................................................................................................

powierzchnia: .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

adres: .....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

o wartoÊci: .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

tytu∏ prawny: .........................................................................................................................................................
III.

Uczestnicz´ w spó∏ce cywilnej lub w osobowej spó∏ce handlowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej,
komandytowo-akcyjnej) — nale˝y podaç wysokoÊç wniesionych wk∏adów: .................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym przychód i dochód w wysokoÊci: .....................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
IV.

1. Posiadam udzia∏y w spó∏ce handlowej z udzia∏em paƒstwowych lub komunalnych osób prawnych lub
przedsi´biorców, w których uczestniczà takie osoby — nale˝y podaç liczb´ i emitenta udzia∏ów:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ......................................................

................................................................................................................................................................................

2. Posiadam udzia∏y w innych spó∏kach handlowych — nale˝y podaç liczb´ i emitenta udzia∏ów: ................... 

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ......................................................

................................................................................................................................................................................
V.

1. Posiadam akcje w spó∏kach handlowych z udzia∏em paƒstwowych lub komunalnych osób prawnych lub
przedsi´biorców, w których uczestniczà takie osoby — nale˝y podaç liczb´ i emitenta akcji: ........................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ......................................................

................................................................................................................................................................................
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2. Posiadam akcje w innych spó∏kach handlowych — nale˝y podaç liczb´ i emitenta akcji: ............................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: .......................................................

................................................................................................................................................................................
VI.

Naby∏em(am) (naby∏ mój ma∏˝onek) od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzków lub komunalnej osoby prawnej nast´pujàce mienie, które
podlega∏o zbyciu w drodze przetargu — nale˝y podaç opis mienia i dat´ nabycia, od kogo: ........................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
VII.

1. Prowadz´ dzia∏alnoÊç gospodarczà (nale˝y podaç form´ prawnà i przedmiot dzia∏alnoÊci): ........................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

— osobiÊcie ..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

— wspólnie z innymi osobami ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym przychód i dochód w wysokoÊci: .....................................

................................................................................................................................................................................

2. Zarzàdzam dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub jestem przedstawicielem, pe∏nomocnikiem takiej dzia∏alnoÊci
(nale˝y podaç form´ prawnà i przedmiot dzia∏alnoÊci): ....................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

— osobiÊcie ..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

— wspólnie z innymi osobami ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ..................................................

................................................................................................................................................................................
VIII.

1. W spó∏ce handlowej (nazwa, siedziba spó∏ki): ...................................................................................................

................................................................................................................................................................................

— jestem cz∏onkiem zarzàdu (od kiedy): .............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

— jestem cz∏onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............................................................................................

..................................................................................................................................................................

— jestem cz∏onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................................................................................

..................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ........................................................
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2. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà: ..................................................

— jestem cz∏onkiem zarzàdu (od kiedy): .................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

— jestem cz∏onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

— jestem cz∏onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytu∏u osiàgnà∏em(´∏am) w roku ubieg∏ym dochód w wysokoÊci: ..........................................................

....................................................................................................................................................................................

IX.

Inne dochody osiàgane z tytu∏u zatrudnienia lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej lub zaj´ç, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u: .................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Sk∏adniki mienia ruchomego o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nale˝y podaç mark´, model i rok produkcji): ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

XI. 

Zobowiàzania pieni´˝ne o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym zaciàgni´te kredyty i po˝yczki oraz wa-
runki, na jakich zosta∏y udzielone (wobec kogo, w zwiàzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoÊci):
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Powy˝sze oÊwiadczenie sk∏adam Êwiadomy(a), i˝ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoÊci.

............................................ ............................................
(miejscowoÊç, data) (podpis)”.
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Art. 206. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.60)) w art. 66 w ust. 1 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego;”.

Art. 207. W ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodat-
ku pieni´˝nym dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierajàcych Êwiadczenie przedemerytalne al-
bo zasi∏ek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852)
w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin” zast´puje si´ wyra-
zami „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”.

Art. 208. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w art. 28 zdanie
koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„— z uwzgl´dnieniem specyfiki dzia∏alnoÊci jednostek
organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek wi´-
ziennictwa podleg∏ych Ministrowi SprawiedliwoÊci
oraz jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e specyfiki fi-
nansowania szkoleƒ, które na mocy odr´bnych ustaw
sà prowadzone i rozliczane w semestrach nie pokry-
wajàcych si´ z rokiem bud˝etowym oraz specyfiki or-
ganizacji i obs∏ugi post´powaƒ odwo∏awczych.”.

Art. 209. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Pra-
wo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328) w art. 137 w ust. 3 wyra-
zy „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin” zast´puje si´ wyrazami „o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin”.

Art. 210. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538)
w art. 149 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, je˝eli jest
to konieczne do skutecznego zapobie˝enia po-

pe∏nieniu przest´pstwa, jego wykrycia albo
ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na za-
sadach i w trybie okreÊlonych w art. 23 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708);”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 211. Post´powania przygotowawcze oraz inne
post´powania wszcz´te i niezakoƒczone przez Agen-
cj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego do dnia wejÊcia
w ˝ycie art. 197 pkt 1, które zwiàzane sà z realizacjà za-
daƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu, toczà si´ nadal,
na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 212. 1. W okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Policji
i Stra˝y Granicznej mogà zg∏osiç zamiar wstàpienia
do s∏u˝by w CBA.

2. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Policji i Stra˝y Granicznej zg∏aszajà pisem-
nie zamiar wstàpienia do s∏u˝by w CBA do Szefa CBA
lub Pe∏nomocnika, o którym mowa w art. 214 ust. 1.

3. Przepis art. 50 stosuje si´ odpowiednio. 

4. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego za-
wiadamia pisemnie, odpowiednio Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Komendanta G∏ównego
Policji lub Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
o zakwalifikowaniu funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Policji, Stra˝y Granicznej
do s∏u˝by w CBA. 

5. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, zwal-
nia si´ ze s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Policji, Stra˝y Granicznej w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 3 miesiàce od dnia zawiadomienia. Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Komendant
G∏ówny Policji lub Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej informujà pisemnie Szefa CBA o przewidywa-
nym terminie zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by. 

6. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Policji, Stra˝y Granicznej, zakwalifikowa-
ni do s∏u˝by, stajà si´ funkcjonariuszami CBA z dniem
mianowania ich do s∏u˝by przez Szefa CBA, zachowu-
jàc ciàg∏oÊç s∏u˝by.

Art. 213. 1. Funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego zwolnionemu w trybie, o którym
mowa w art. 212 ust. 5, nie przys∏uguje prawo
do Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàzanych ze zwolnieniem
ze s∏u˝by, okreÊlonych w art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu.

2. Funkcjonariuszowi Policji zwolnionemu w try-
bie, o którym mowa w art. 212 ust. 5, nie przys∏uguje
prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàzanych ze zwol-
nieniem ze s∏u˝by, okreÊlonych w art. 114 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
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3. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej zwolnione-
mu w trybie, o którym mowa w art. 212 ust. 5, nie
przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàza-
nych ze zwolnieniem ze s∏u˝by, okreÊlonych w art. 118
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej.

Art. 214. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzà-
dzenia, powo∏a, w terminie 7 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego artyku∏u, Pe∏nomocnika do spraw or-
ganizacji CBA, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”,
okreÊlajàc zakres jego zadaƒ i Êrodki niezb´dne do ich
realizacji. Pe∏nomocnikiem mo˝e zostaç osoba spe∏-
niajàca wymogi przewidziane w art. 7. Celem dzia∏ania
Pe∏nomocnika jest zorganizowanie CBA, w tym przyj-
mowanie do s∏u˝by funkcjonariuszy i zatrudnianie
pracowników oraz podj´cie innych czynnoÊci niezb´d-
nych do rozpocz´cia pracy CBA. Z chwilà powo∏ania
Szefa CBA Pe∏nomocnik koƒczy swojà dzia∏alnoÊç.

2. Pe∏nomocnik w okresie sprawowania swojej
funkcji korzysta z uprawnieƒ Szefa CBA okreÊlonych
w art. 53, art. 54 i art. 212. 

3. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika spra-
wuje Prezes Rady Ministrów.

4. Prezes Rady Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dokonywaç przeniesienia planowanych wy-
datków bud˝etowych mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami i roz-
dzia∏ami bud˝etu paƒstwa w przypadkach przejmowa-

nia przez CBA zadaƒ realizowanych dotychczas przez
inne organy.

5. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe mogà przez
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepi-
su, nieodp∏atnie przekazywaç na potrzeby CBA mienie
pozostajàce w ich w∏adaniu.

Art. 215. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie:

1) art. 17 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148,

2) art. 106 ustawy, o której mowa w art. 154,

3) art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 158,

4) art. 66 ust. 7 i art. 76 ust. 3—5 ustawy, o której mo-
wa w art. 171, 

5) art. 14 ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 184

— zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej ni˝ 18 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 197
pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 18 miesi´cy
od dnia og∏oszenia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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