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USTAWA

z dnia 9 czerwca 2006 r.

Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego

oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2006 r., z wyjàtkiem art. 47, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy
oraz art. 16 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2008 r.

Art. 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝bie
funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2006 r., z wyjàtkiem art. 4 i 5,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 3. Z dniem 30 wrzeÊnia 2006 r. traci moc usta-
wa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Infor-
macyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 171, poz. 1800
i Nr 273, poz. 2703).

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ustawie o SKW oraz SWW — nale˝y przez to rozu-
mieç ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego;

2) SKW — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Kontrwy-
wiadu Wojskowego;

3) SWW — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Wywia-
du Wojskowego;

4) Pe∏nomocnikach — nale˝y przez to rozumieç ∏àcz-
nie Pe∏nomocnika do spraw organizacji SKW i Pe∏-
nomocnika do spraw organizacji SWW;

5) Komisji Likwidacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
Komisj´ do spraw likwidacji WSI.

6) WSI — nale˝y przez to rozumieç Wojskowe S∏u˝by
Informacyjne.



Rozdzia∏ 2

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywa-
telstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z póên. zm.1)) w art. 17a ust. 1 otrzymuje 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 S∏u˝-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego i Szefa Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, a w razie potrzeby do innych or-
ganów, o przekazanie informacji niezb´dnych dla
prowadzonych post´powaƒ.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.2)) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 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, S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego 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, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, S∏u˝bie Wi´ziennej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Celnej,”;

3) w art. 765 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci — w przypadku
udzielania pomocy przez S∏u˝b´ Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowe-
go, ˚andarmeri´ Wojskowà lub wojskowe or-
gany porzàdkowe,”;

4) 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, S∏u˝b´ Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Wojsko-
wego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne
oraz na okr´tach wojennych mo˝na doko-
nywaç czynnoÊci egzekucyjnych tylko po
uprzednim zawiadomieniu odpowiednio
w∏aÊciwego komendanta lub kierownika
jednostki i w asyÊcie wyznaczonego orga-
nu wojskowego, organu Policji lub przed-
stawiciela Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego lub Centralnego Biura
Antykorupcyjnego.”,
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708.

2) 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, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708.



b) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci — w przy-
padku wykonywania asysty przez S∏u˝b´
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝b´ Wy-
wiadu Wojskowego, ˚andarmeri´ Wojsko-
wà lub wojskowe organy porzàdkowe,”;

5) w art. 814 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przeszukanie odzie˝y mo˝e byç dokonane tyl-
ko przez osob´ tej samej p∏ci, co d∏u˝nik. Prze-
szukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji,
Biura Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego lub Stra˝y Granicznej przeprowadza
w obecnoÊci komornika odpowiednio ˝o∏nierz
˚andarmerii Wojskowej lub wojskowego or-
ganu porzàdkowego albo osoba wyznaczona
przez prze∏o˝onego funkcjonariusza.”;

6) 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 do w∏aÊciwego
komendanta lub kierownika jednostki orga-
nizacyjnej Policji, Biura Ochrony Rzàdu,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego lub Stra˝y Granicznej, w której
pe∏ni on s∏u˝b´, przesy∏ajàc w tym celu na-
kaz. O wykonanie aresztu w stosunku do
d∏u˝nika b´dàcego ˝o∏nierzem zawodowym
wyznaczonym na stanowisko s∏u˝bowe
w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego albo
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego albo b´dàce-
go funkcjonariuszem S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego albo S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego sàd zwraca si´ odpowiednio do Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego albo
Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, przesy-
∏ajàc w tym celu nakaz.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wpro-
wadza si´ nast´pujàce 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,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Stra˝y Granicznej
przeprowadza w obecnoÊci egzekutora od-

powiednio ˝o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej
lub wojskowego organu porzàdkowego albo
osoba wyznaczona przez prze∏o˝onego funk-
cjonariusza.”;

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, S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne lub Stra˝ Granicznà
oraz na okr´tach wojennych mo˝na doko-
nywaç czynnoÊci egzekucyjnych tylko po
uprzednim zawiadomieniu odpowiednio
w∏aÊciwego komendanta lub kierownika
jednostki i w asyÊcie wyznaczonego orga-
nu wojskowego lub organu Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
Stra˝y Granicznej.”,

b) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku
wykonywania asysty przez S∏u˝b´ Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Woj-
skowego, ˚andarmeri´ Wojskowà lub woj-
skowe organy porzàdkowe;”;

3) w art. 64 w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) za wezwanie pomocy Policji, Stra˝y Granicz-
nej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
˚andarmerii Wojskowej lub wojskowych or-
ganów porzàdkowych — 13 z∏ 50 gr;”;

4) w art. 153 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Przymus bezpoÊredni w stosunku do ˝o∏nie-
rza w czynnej s∏u˝bie wojskowej albo funk-
cjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego lub Stra˝y Granicznej mo˝e byç
zastosowany tylko przez odpowiednio ˚an-
darmeri´ Wojskowà lub wojskowy organ po-
rzàdkowy albo organ Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Stra˝y Granicznej.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, gdy ze wzgl´dów
sanitarnych lub innych spo∏ecznych zachodzi
potrzeba natychmiastowego wykonania eg-
zekwowanego obowiàzku, a ˚andarmerii
Wojskowej lub wojskowego organu porzàd-
kowego albo w∏aÊciwego organu Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
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Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
Stra˝y Granicznej nie ma na miejscu.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277,
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W sk∏ad Si∏ Zbrojnych wchodzi równie˝ ˚an-
darmeria Wojskowa, jako ich wyodr´bniona
i wyspecjalizowana s∏u˝ba.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. W razie og∏oszenia powszechnej lub cz´-
Êciowej mobilizacji oraz w czasie wojny
S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝ba
Wywiadu Wojskowego stajà si´, z mocy pra-
wa, cz´Êcià Si∏ Zbrojnych. 

9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, tryb i sposób przygotowa-
nia S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego do w∏àcze-
nia w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, w przypadku
o którym mowa w ust. 8, majàc na uwadze
zapewnienie sprawnego w∏àczenia tych
s∏u˝b w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, w tym przebie-
gu operacyjnego i mobilizacyjnego rozwi-
ni´cia jednostek wojskowych oraz koniecz-
nych rezerw osobowych dla tych s∏u˝b.”;

2) w art. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) absolwentów szkó∏ oficerskich i szkó∏ aspi-
ranckich (chorà˝ych) Policji, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, którzy bezpo-
Êrednio po zakoƒczeniu studiów (nauki) podj´-
li s∏u˝b´ w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowe-
go, Policji, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony
Rzàdu, S∏u˝bie Wi´ziennej lub Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;”;

3) 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, S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego albo
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zakoƒ-
czy∏o si´ pozytywnà ocenà predyspozycji do
s∏u˝by i których zamierza si´ przyjàç do s∏u˝by
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego albo
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wojsko-
wy komendant uzupe∏nieƒ, na wniosek kierow-
nika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego albo Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w∏aÊciwej w sprawach kadr,
przenosi do rezerwy.”;

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

„3) sàdom wojskowym, wojskowym jednostkom
organizacyjnym prokuratury, S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Woj-
skowego i ˚andarmerii Wojskowej — je˝eli
wymagajà tego ich zadania;”;

5) w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej i ˝o∏nie-
rze rezerwy, którzy w zwiàzku z nadaniem przy-
dzia∏ów mobilizacyjnych majà lub b´dà mieç
dost´p do informacji niejawnych, podlegajà,
na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), w∏aÊciwemu
post´powaniu sprawdzajàcemu. Poszerzone
i specjalne post´powanie sprawdzajàce prze-
prowadza S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego
na pisemny wniosek dowódcy jednostki woj-
skowej lub wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ.”;

6) w art. 76:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na stopnie wojskowe szeregowych i podofi-
cerów mianuje Minister Obrony Narodowej
lub organy wojskowe, którymi sà: Szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, dowód-
ca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Komendant G∏ów-
ny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca Garni-
zonu Warszawa, terenowe organy admini-
stracji wojskowej oraz inni dowódcy jedno-
stek wojskowych, co najmniej od szczebla
pu∏ku (równorz´dni).”,

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w pozosta∏ych przypadkach — odpowiednio
w drodze decyzji lub rozkazu Minister Obro-
ny Narodowej lub Naczelny Dowódca Si∏
Zbrojnych, a tak˝e organy wojskowe, który-
mi sà: Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego, dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, terenowe organy ad-
ministracji wojskowej oraz inni dowódcy
jednostek wojskowych, oddzia∏ów lub pod-
oddzia∏ów.”;

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

„5) s´dziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura
Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra-
˝y Ochrony Kolei oraz pracownicy specjali-
stycznych uzbrojonych formacji ochronnych
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych,
podporzàdkowanych lub nadzorowanych
przez ministrów, kierowników urz´dów cen-
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tralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego
Banku Polskiego oraz Krajowà Rad´ Radiofonii
i Telewizji;”.

Art. 9. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960, z póên. zm.3)) w art. 44h w ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) organom Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, ˚andarmerii Woj-
skowej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorup-
cyjnemu i stra˝om gminnym (miejskim),”.

Art. 10. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.4)) 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, S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego, Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, S∏u˝bie Wi´ziennej, Stra˝y
Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w zakresie i na zasadach przewidzianych
odr´bnymi przepisami.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.5)) 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-
szami Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywia-

du Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej w za-
kresie nieokreÊlonym niniejszà ustawà okre-
Êlajà przepisy odr´bnych ustaw.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z póên. zm.6)) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, jed-
nostek ochrony przeciwpo˝arowej, Stra˝y Gra-
nicznej, pogotowia ratunkowego, S∏u˝by Wi´-
ziennej, S∏u˝by Celnej,”.

Art. 13. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏-
nierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego i Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, powo∏anych na podsta-
wie odr´bnych przepisów na stanowiska na-
ukowe 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
wykonujàcych obowiàzki w jednost-
kach badawczo-rozwojowych nadzoro-
wanych przez Ministra Obrony Naro-
dowej lub ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, okreÊlajà odr´b-
ne przepisy.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176
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Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172,
poz. 1440 i 1441 i Nr 179, poz. 1486 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



2. Warunkiem powo∏ania ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na
stanowiska przewidziane dla pracow-
ników naukowych i badawczo-tech-
nicznych jest posiadanie kwalifikacji
okreÊlonych w niniejszej ustawie i od-
r´bnych przepisach.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.8)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w ust. 1—3 normujà przepisy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin.”;

2) art. 98 otrzymuje brzmienie:

„Art. 98. Policjant zwolniony ze s∏u˝by, który nie
posiada prawa do lokalu mieszkalnego
na warunkach okreÊlonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝-
by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, 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 po-
wszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e byç
przeniesiony do zamiennego lokalu
mieszkalnego.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posia-
dajàcà stopieƒ policyjny, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej
mianuje si´ na stopieƒ obowiàzujàcy
w Stra˝y Granicznej, równorz´dny
z posiadanym stopniem.

1a. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posia-
dajàcà stopieƒ wojskowy mo˝na mia-
nowaç na stopieƒ obowiàzujàcy
w Stra˝y Granicznej, równorz´dny
z posiadanym stopniem, je˝eli osoba
ta wykazuje kwalifikacje i umiej´tnoÊci
szczególnie przydatne do pe∏nienia
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

2. Mianowanie osoby posiadajàcej sto-
pieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej
mo˝e byç uzale˝nione od odbycia
przeszkolenia wymaganego w Stra˝y
Granicznej do mianowania na dany
stopieƒ.

3. Mianowania osoby posiadajàcej sto-
pieƒ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, na
stopieƒ obowiàzujàcy w Stra˝y Gra-
nicznej dokonuje:

1) w korpusie oficerów — Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej;

2) w korpusach szeregowych, podofi-
cerów i chorà˝ych — w∏aÊciwi prze-
∏o˝eni, o których mowa w art. 36
ust. 1.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, równorz´dnoÊç stopni,
o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzgl´d-
niajàc obowiàzujàce w tym zakresie
rozwiàzania.”;

2) w art. 74 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w ust. 1—4 normujà przepisy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin.”;
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3) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by,
który nie posiada prawa do lokalu
mieszkalnego na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin lub ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin, zachowuje prawo do przydzielo-
nego lokalu mieszkalnego wed∏ug norm
powszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e
byç przeniesiony do zamiennego lokalu
mieszkalnego.”;

4) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
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, S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-
bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospo-
litej 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 dokumentowa-
nia tych okresów.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwià-
zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236,
z póên. zm.9)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji
i Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, S∏u˝by
Wi´ziennej, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej oraz

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpo-
˝arowej.”.

Art. 17. 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.10)) w art. 30 w ust. 1 pkt 5
otrzymuje brzmienie:

„5) z wynagrodzeƒ za udzielanie pomocy Policji, or-
ganom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom cel-
nym, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego,
˚andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, wyp∏acanych z fundu-
szu operacyjnego — w wysokoÊci 20 % wyna-
grodzenia,”.

Art. 18. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,
poz. 667 i Nr 104, poz. 708) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 60:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝ak po 15 latach s∏u˝by nabywa prawo

do zaopatrzenia emerytalnego wed∏ug za-
sad i na warunkach przewidzianych w prze-
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupycjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stra˝acy i cz∏onkowie ich rodzin majà prawo

do Êwiadczeƒ okreÊlonych w ust. 1—3, we-
d∏ug zasad i na warunkach przewidzianych
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10) 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 i Nr 104, poz. 708.

———————
9) 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, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.



w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

2) w art. 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by jest obowiàzany
zwróciç pobranà nienale˝nà cz´Êç równowa˝-
nika pieni´˝nego, chyba ˝e zwolnienie nastàpi-
∏o z tytu∏u nabycia prawa do emerytury lub
renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 67, z póên. zm.11)).”;

3) w art. 83 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdujàce-
go si´ w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝-
bowe lub na terenach zamkni´tych, przez stra-
˝aka zwolnionego ze s∏u˝by lub pozosta∏ych
po stra˝aku cz∏onków rodziny uprawnionych
do renty rodzinnej po stra˝aku, który w chwili
Êmierci spe∏nia∏ warunki wymagane do uzy-
skania emerytury lub renty na podstawie usta-
wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,”;

4) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by, który nie po-
siada prawa do lokalu mieszkalnego na
warunkach okreÊlonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝-
by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, 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 po-
wszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e byç
przeniesiony do zamiennego lokalu
mieszkalnego.”;

5) w art. 88 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej, wymienione
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
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. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi stra˝aka, który pozostawa∏
z nim we wspólnocie ma∏˝eƒskiej, a w dalszej
kolejnoÊci dzieciom i rodzicom, je˝eli w dniu
Êmierci stra˝aka spe∏niali warunki do uzyskania
renty rodzinnej na podstawie przepisów o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.12)) w art. 34b w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Central-
nemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
i ˚andarmerii Wojskowej;”.

Art. 20. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z póên. zm.13)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje 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, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Stra˝y Po˝arnej oraz ˝o∏nie-
rzom za czyny spe∏nione w specjalnie ci´˝kich
warunkach, z wykazaniem wyjàtkowej odwagi,
z nara˝eniem ˝ycia lub zdrowia, w obronie prawa,
nietykalnoÊci granic paƒstwowych oraz ˝ycia,
mienia i bezpieczeƒstwa obywateli.”.
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11) 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 i 711.

———————
12) 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 i Nr 104, poz. 708.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



Art. 21. 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.14))
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, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-
wego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

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, S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-
bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie
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 emerytury
przez doliczenie nieuwzgl´dnionych do-
tychczas w wymiarze Êwiadczenia okre-
sów zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´ziennej nast´pu-
je na wniosek emeryta zg∏oszony po za-
koƒczeniu tej s∏u˝by. Przepisy art. 15 i 15a
stosuje si´ odpowiednio.”;

4) art. 39a 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, S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony

Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝bie Wi´ziennej.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu 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
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.15)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-
wego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,
zwanym dalej „funkcjonariuszami”, zwol-
nionym ze s∏u˝by, przys∏uguje z bud˝etu
paƒstwa, na zasadach okreÊlonych w usta-
wie, zaopatrzenie emerytalne z tytu∏u wy-
s∏ugi lat lub w razie ca∏kowitej niezdolno-
Êci do s∏u˝by, a cz∏onkom ich rodzin —
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, S∏u˝bie Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie
Wi´ziennej i im równorz´dne, ∏àcznie z okre-
sami, 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, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej, który ma usta-
lone prawo do emerytury policyjnej.”,
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14) 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 i Nr 130, poz. 1085 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

———————
15) 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.



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, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej, który ma usta-
lone prawo do policyjnej renty inwalidz-
kiej.”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Funkcjonariuszom oraz cz∏onkom rodzin
pozosta∏ym po zmar∏ych funkcjonariu-
szach, je˝eli osoby te wskutek szczegól-
nych okolicznoÊci nie naby∏y prawa do
zaopatrzenia emerytalnego przewidzia-
nego w ustawie, odpowiednio Ministro-
wie: w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwo-
Êci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania,
mogà przyznaç w drodze wyjàtku zaopa-
trzenie emerytalne w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej odpowiednich Êwiadczeƒ
przewidzianych w ustawie.

2. Cz∏onkom rodzin pozosta∏ym po oso-
bach, którym przyznano emerytur´ lub
rent´ inwalidzkà na podstawie ust. 1, or-
gan emerytalny przyznaje rent´ rodzin-
nà na ich wniosek, je˝eli spe∏niajà wa-
runki okreÊlone w ustawie.

2a. Od decyzji przyznajàcej Êwiadczenie
w drodze wyjàtku oraz od decyzji odma-
wiajàcej przyznania takiego Êwiadczenia
odwo∏anie nie przys∏uguje.

3. Ministrowie: w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, Obrony Narodowej oraz
SprawiedliwoÊci przedstawiajà Prezeso-
wi Rady Ministrów w terminie do dnia
15 stycznia ka˝dego roku informacj´
o Êwiadczeniach przyznanych w drodze
wyjàtku w roku poprzednim.”;

5) 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, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej 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 Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, obliczo-
nej z uwzgl´dnieniem okresów s∏u˝by
i okresów z nià równorz´dnych.”;

6) 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, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i w S∏u˝bie
Wi´ziennej traktuje si´:”;

7) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, Mi-

nister Obrony Narodowej oraz Minister Spra-
wiedliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏a-
nia, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia i ministrem w∏aÊciwym do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia, wykazy chorób i schorzeƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz w∏aÊci-
woÊci i warunki s∏u˝by powodujàce ich ujawnie-
nie lub pogorszenie stanu zdrowia, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci choroby i schorzenia, które
powsta∏y w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwo-
Êciami lub warunkami s∏u˝by oraz te, które ist-
nia∏y przed przyj´ciem do s∏u˝by, lecz uleg∏y na-
sileniu lub ujawni∏y si´ w czasie trwania s∏u˝by,
z zastrze˝eniem ust. 4a.”;

8) w art. 21:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych orzekajàce
w sprawach kandydatów do s∏u˝by oraz funk-
cjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komi-
sje lekarskie podleg∏e Szefowi Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wy-
wiadu, a tak˝e wojskowe komisje lekarskie
w stosunku do funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego lub S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego orzekajà tak˝e o:”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister Obrony Narodowej w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
sady orzekania o inwalidztwie funkcjona-
riuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, emerytów
i rencistów S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-
wego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, tryb
post´powania i w∏aÊciwoÊç komisji lekar-
skich w tych sprawach, a tak˝e sposób
przeprowadzania kontrolnych badaƒ lekar-
skich oraz wzywania inwalidów na te bada-
nia, uwzgl´dniajàc w orzeczeniu grup´ in-
walidztwa, do której funkcjonariusz zosta∏
zaliczony, zwiàzek inwalidztwa ze s∏u˝bà,
dat´ lub okres powstania inwalidztwa oraz
ustalenia co do samodzielnej egzystencji.”;

9) art. 24 w pkt 1a lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) czasie pe∏nienia s∏u˝by wywiadowczej poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w strefie
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dzia∏aƒ wojennych, je˝eli funkcjonariusz wyko-
nywa∏ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,
o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676, z póên. zm.16)) i w art. 26 pkt 1 usta-
wy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709), lub kie-
rowa∏ wykonywaniem takich czynnoÊci,”;

10) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej i Minister Spra-
wiedliwoÊci okreÊlà, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w drodze rozporzàdzenia, sposób
podzia∏u Êrodków funduszu socjalnego pomi´-
dzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby
korzystania ze Êwiadczeƒ z tego funduszu,
uwzgl´dniajàc rodzaje Êwiadczeƒ, dysponen-
tów Êrodków funduszu oraz tryb przyznawania
Êwiadczeƒ.”;

11) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by, uprawnie-
ni do policyjnej emerytury lub renty, majà pra-
wo do lokalu mieszkalnego b´dàcego w dyspo-
zycji odpowiednio ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra Sprawiedliwo-
Êci lub podleg∏ych im organów, albo Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego i Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego w rozmiarze przys∏ugujàcym im w dniu
zwolnienia ze s∏u˝by. Do mieszkaƒ tych stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce lokali
mieszkalnych dla funkcjonariuszy.”;

12) w art. 32 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) w stosunku do funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego oraz cz∏onków ich rodzin — woj-
skowy organ emerytalny okreÊlony na pod-
stawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 8, poz. 66, z póên. zm.17));”;

13) 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, S∏u˝bie

Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Gra-
nicznej, 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.”;

14) 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, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego, Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝bie Wi´ziennej i pe∏nienia tej s∏u˝by nie-
przerwanie przez okres co najmniej 12 miesi´-
cy, na wniosek emeryta ustala si´ nowà pod-
staw´ wymiaru emerytury, w sposób okreÊlo-
ny w art. 5 ust. 1.”;

15) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej oraz Minister
SprawiedliwoÊci okreÊlà, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób,
o których mowa w ust. 4, rodzaje Êrodków
transportu i rodzaje dokumentów poÊwiadcza-
jàcych uprawnienia do zwrotu kosztów prze-
jazdu, wysokoÊç zwrotu kosztów przejazdu
oraz terminy wyp∏aty, majàc na uwadze rzeczy-
wiste koszty przejazdu najtaƒszymi dost´pny-
mi Êrodkami transportu.”;

16) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wskutek niewykonania lub nienale˝yte-
go wykonania przez organ podleg∏y odpowied-
nio ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, Ministrowi Obrony Narodowej
lub Ministrowi SprawiedliwoÊci obowiàzków
wynikajàcych z ustawy osoba uprawniona do
Êwiadczeƒ ponios∏a szkod´, organ ten jest
obowiàzany do jej naprawienia stosownie do
przepisów prawa cywilnego.”;

17) w art. 38 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych po
zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister
Obrony Narodowej po zasi´gni´ciu opinii Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego oraz Minister Sprawiedli-
woÊci, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okre-
Êlà, w drodze rozporzàdzenia:”;

18) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego przyj´cia emeryta
do s∏u˝by w Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
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stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie
Wi´ziennej albo powo∏ania emeryta do
zawodowej s∏u˝by wojskowej.”;

19) w art. 41b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej i Minister Spra-
wiedliwoÊci okreÊlà, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady dokonywania rozliczeƒ, o których
mowa w ust. 4, a tak˝e sposób zmniejszania
emerytur i rent inwalidzkich w trakcie roku ka-
lendarzowego, majàc na uwadze koniecznoÊç
realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopa-
trzenia emerytalnego oraz zapewnienie spraw-
noÊci post´powania w tym zakresie.”;

20) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, chyba ˝e emery-
tura lub renta inwalidzka by∏aby korzystniej-
sza. W tym przypadku organ emerytalny potrà-
ca z nale˝nej emerytury lub renty inwalidzkiej
oraz dodatków kwoty wyp∏acone z tytu∏u upo-
sa˝enia lub Êwiadczenia pieni´˝nego przys∏u-
gujàcego po zwolnieniu ze s∏u˝by.”;

21) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na Êwiadczenia pieni´˝ne wraz z od-
setkami za opóênienia w wyp∏acie Êwiadczeƒ,
koszty obs∏ugi i przekazywania Êwiadczeƒ oraz
inne Êwiadczenia przewidziane w ustawie po-
krywa si´ z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci pozosta-
jàcej odpowiednio w dyspozycji ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych, Ministra
Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedli-
woÊci.”.

Art. 23. 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 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708) w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz S∏u˝by Wi´ziennej;”.

Art. 24. 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, z 2005 r. Nr 14,
poz. 113 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i ˚andar-
merii Wojskowej — w zwiàzku z prowadzonym
post´powaniem;”.

Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´-
dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 56, z póên. zm.18)) w art. 5:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegajà
S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝ba
Wywiadu Wojskowego na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r.
o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 709).”.

Art. 26. 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.19)) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin.”;

2) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozosta-
wa∏ z nim we wspólnym po˝yciu, a w dalszej ko-
lejnoÊci dzieciom oraz rodzicom funkcjonariusza,
je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali
warunki do uzyskania renty rodzinnej na podsta-
wie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
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skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”.

Art. 27. 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.20)) w art. 17 w ust. 3 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) nie jest tajnym wspó∏pracownikiem Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.21)) 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, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Wi´zien-
nej mo˝na dor´czyç adresatom za poÊrednic-
twem ich prze∏o˝onych, przy czym wezwania
przeznaczone dla ˝o∏nierzy pe∏niàcych zasad-
niczà s∏u˝b´ wojskowà przesy∏a si´ do do-
wódcy jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
pe∏ni s∏u˝b´, w celu dor´czenia i zarzàdzenia
stawienia si´ stosownie do wezwania.”;

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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego lub Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 29. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908, z póên. zm.22)) 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, S∏u˝b´
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝b´ Wywia-
du Wojskowego, Centralne Biuro Antykorup-
cyjne, Stra˝ Granicznà, kontrol´ skarbowà,
S∏u˝b´ Celnà, jednostki ochrony przeciwpo-
˝arowej, Inspekcj´ Transportu 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,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Inspektora
Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego
i S∏u˝by Wi´ziennej, ˝o∏nierza Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej — podczas przewo-
˝enia osoby (osób) zatrzymanej;”;

3) w art. 53 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7b i 7c w brzmie-
niu:

„7b) S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego;

7c) S∏u˝by Wywiadu Wojskowego;”;

4) w art. 66:

a) w ust. 1b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) specjalnego lub u˝ywanego do celów spe-
cjalnych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´zien-
nej, Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i jednostek ochrony 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 pojaz-
dów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego i Stra˝y Granicznej;”,

Dziennik Ustaw Nr 104 — 5227 — Poz. 711

———————
20) 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,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

21) 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,
Nr 95, poz. 659 i Nr 104, poz. 708.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708.



c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych oraz
Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki techniczne pojazdów specjalnych i u˝ywa-
nych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-
by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej lub Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w za-
kresie ust. 1 pkt 5;”;

6) w art. 73:

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rejestracji pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Biura Ochrony Rzàdu, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
kontroli skarbowej i S∏u˝by Celnej dokonujà
w∏aÊciwe organy tych jednostek.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Producent blankietów dowodów rejestra-
cyjnych, pozwoleƒ czasowych, nalepek
kontrolnych i innych dokumentów wyma-
ganych do rejestracji pojazdów, a tak˝e sta-
rostowie — przekazujà odp∏atnie wojewo-
dzie mazowieckiemu odpowiednio: blan-
kiety dowodów rejestracyjnych, pozwoleƒ
czasowych, nalepek kontrolnych i innych
dokumentów wymaganych do rejestracji
pojazdów, a tak˝e zalegalizowane tablice
rejestracyjne niezb´dne do rejestracji,
o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje
dotyczàce przekazanych blankietów dowo-
dów rejestracyjnych, pozwoleƒ czasowych,
nalepek kontrolnych i innych dokumentów
wymaganych do rejestracji oraz tablic reje-
stracyjnych sà informacjami stanowiàcymi
tajemnic´ paƒstwowà.”;

7) w art. 76:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Obrony Narodowej w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i tryb rejestracji oraz

wzory dowodu rejestracyjnego i tablic reje-
stracyjnych pojazdów S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, a tak˝e jednostki organizacyjne
w∏aÊciwe w tych sprawach.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Prezes Rady Ministrów, uwzgl´dniajàc wy-
magania wynikajàce z obowiàzku ochrony
informacji niejawnych okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu:

1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu
spraw wewn´trznych, obrony narodowej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego i Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, wykorzystywanych do prowadzenia
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;

2) szczególny tryb i warunki przekazywania
blankietów dowodów rejestracyjnych,
pozwoleƒ czasowych, nalepek kontrol-
nych i innych dokumentów wymaganych
do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych,
o których mowa w art. 73 ust. 3a;

3) szczególne wymagania w zakresie perso-
nalizacji tych blankietów.

5. W rozporzàdzeniach, o których mowa
w ust. 1—3, nale˝y uwzgl´dniç w szczegól-
noÊci:

1) koniecznoÊç przeciwdzia∏ania dopuszcze-
niu do ruchu pojazdów pochodzàcych
z kradzie˝y;

2) prawid∏owe zabezpieczenie dokumentów
zwiàzanych z rejestracjà, tablicami reje-
stracyjnymi i innymi oznaczeniami;

3) koszty dzia∏ania administracji publicznej
w sprawach rejestracji pojazdów;

4) sposób wykorzystania pojazdów, o któ-
rych mowa w ust. 2—3, przy wykonywa-
niu zadaƒ okreÊlonych w przepisach do-
tyczàcych Biura Ochrony Rzàdu, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego i Stra˝y Granicznej.”;

8) w art. 80c w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝-
bie Wywiadu Wojskowego;”;

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-
fa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, a tak˝e Szefa S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa S∏u˝by
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Wywiadu Wojskowego, okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, sposób wyodr´bnienia w ewidencji
zbioru danych i informacji o pojazdach, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 3.”;

10) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Do pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, i Stra˝y Granicznej, których do-
tyczà warunki i tryb rejestracji okreÊlo-
ne w art. 73 ust. 3, a tak˝e do pojazdów
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, majà za-
stosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych oraz Minister Obrony Na-
rodowej, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw transportu oraz
po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa
Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, a tak˝e Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
i Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
uwzgl´dniajàc specyfik´ wynikajàcà
z przeznaczenia pojazdów Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i innych pojazdów u˝ytkowanych
w sposób szczególny, okreÊlà, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) jednostki organizacyjne sprawujàce

nadzór nad stacjami kontroli pojaz-
dów oraz wydajàce upowa˝nienia
do przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych, wzory dokumentów zwià-
zanych z uzyskaniem upowa˝nieƒ
do wykonywania badaƒ oraz wzór
upowa˝nienia do ich przeprowadza-
nia;

2) wymagania w stosunku do stacji
kontroli pojazdów upowa˝nionych
do przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych
przy badaniach technicznych pojaz-
dów;

4) warunki i terminy przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów spe-
cjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Policji i innych pojazdów
u˝ytkowanych w sposób szczególny;

5) warunki przeprowadzania badaƒ
technicznych niektórych pojazdów
w stacjach kontroli pojazdów;

6) jednostki organizacyjne prowadzà-
ce szkolenie diagnostów;

7) warunki wspó∏dzia∏ania jednostek
organizacyjnych sprawujàcych nad-

zór nad stacjami kontroli pojazdów
ze starostami.”;

11) w art. 100c w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝-
bie Wywiadu Wojskowego;”.

Art. 30. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708)
w art. 111a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, 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.23)).”.

Art. 31. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.24)) 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, S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝b´
Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro An-
tykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie
przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone w art. 12
pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3—5 oraz art. 15—18.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.25)) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2) ˝o∏nierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej
oraz Biura Ochrony Rzàdu.”.
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23) 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 i 711.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.

25) 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 i Nr 104, poz. 708.



Art. 33. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.26)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 8 w ust. 15 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a
w brzmieniu:

„6a) S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego,”;

2) w art. 22 w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, 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.27)).”;

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, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin Zak∏ad usuwa z ewidencji informa-
cje o nale˝nych i zwaloryzowanych sk∏adkach
na ubezpieczenie emerytalne za okresy s∏u˝-
by uwzgl´dnione w wymiarze emerytury woj-
skowej lub policyjnej.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.28))
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, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, 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, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej, je˝eli nie spe∏niajà oni warunków
do nabycia prawa do Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym tych osób, oraz cz∏onkom rodzin pozo-
sta∏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,
S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (w organach bezpie-
czeƒstwa publicznego),”;

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, S∏u˝-
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———————
26) 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, 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 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.

27) 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 i 711.

———————
28) 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, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;”;

4) w art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu,
S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeƒ-
stwa publicznego),”;

5) w art. 85 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Emerytury przys∏ugujàcej z Funduszu nie pod-
wy˝sza si´ do kwoty najni˝szej emerytury, je-
˝eli przys∏uguje ona osobie, która ma ustalone
prawo do emerytury wojskowej obliczonej we-
d∏ug zasad okreÊlonych w art. 15a ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên.
zm.29)) lub do emerytury policyjnej obliczonej
wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 15a ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, 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.30)).”;

6) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝, z uwzgl´d-
nieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do eme-
rytury lub renty okreÊlonych w ustawie z pra-
wem do Êwiadczeƒ przewidzianych w przepi-
sach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 2, z wyjàtkiem przy-
padku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna
zosta∏a obliczona wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”;

7) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej,
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., je˝eli
przed dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni
w s∏u˝bie i nie majà ustalonego prawa do
Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach o zaopa-
trzeniu emerytalnym tych osób.”.

Art. 35. 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.31)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Instytutu mo˝e w ka˝dym czasie za˝à-
daç od:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych,

2) Ministra Obrony Narodowej,

3) Ministra SprawiedliwoÊci,

4) prezesa sàdu powszechnego i wojskowego,

5) prokuratora kierujàcego powszechnà i woj-
skowà jednostkà organizacyjnà prokuratury,

6) dyrektora Archiwum Akt Nowych oraz inne-
go archiwum paƒstwowego,

7) Szefów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego,

a tak˝e innych instytucji, dokumentów nieprze-
kazanych.”;

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b specjalnych
upowa˝nieni odpowiednio przez Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji
Wywiadu, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, dzia∏ajàc w zakresie zadaƒ ustawowych, po
zawiadomieniu Prezesa Instytutu Pami´ci, mo-
gà mieç wglàd do danych zawartych w doku-
mentach gromadzonych przez Instytut Pami´-
ci, w granicach upowa˝nienia.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
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———————
31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

———————
29) 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 i Nr 130, poz. 1085 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

30) 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 i 711.



Nr 196, poz. 1631oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) s∏u˝bami ochrony paƒstwa — sà Agencja Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego i S∏u˝ba Kontrwy-
wiadu Wojskowego;”;

2) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. W stosunkach mi´dzynarodowych Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go pe∏nià funkcj´ krajowej w∏adzy bez-
pieczeƒstwa.”;

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Prezesa, wiceprezesa i pracownika Najwy˝szej
Izby Kontroli — przys∏ugujà odpowiednio Sze-
fowi, zast´pcy Szefa i upowa˝nionemu funkcjo-
nariuszowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego oraz Szefowi, zast´pcy Szefa i upowa˝-
nionemu ˝o∏nierzowi albo funkcjonariuszowi
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.”;

4) w art. 25 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dane identyfikujàce funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego oraz by∏ego
Urz´du Ochrony Paƒstwa i by∏ych Wojsko-
wych S∏u˝b Informacyjnych wykonujàcych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze;”

5) w art. 27: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Post´powania sprawdzajàcego nie prze-
prowadza si´ wobec kandydatów na cz∏on-
ków Rady Ministrów powo∏ywanych w try-
bie art. 154, 155 lub 161 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W stosunku do kandydatów na stanowiska,
o których mowa w ust. 6, z wy∏àczeniem kan-
dydatów powo∏ywanych w trybie art. 154,
155 lub 161 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, post´powanie sprawdzajàce prze-
prowadza w∏aÊciwa s∏u˝ba ochrony paƒstwa
na wniosek organu uprawnionego do powo-
∏ania na to stanowisko. Je˝eli do powo∏ania
jest uprawniony Sejm albo Senat, z wnio-
skiem tym wyst´puje odpowiednio Marsza-
∏ek Sejmu albo Marsza∏ek Senatu. Post´po-
wanie powinno byç zakoƒczone przed up∏y-
wem 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o prze-
prowadzenie tego post´powania wraz z wy-
pe∏nionà ankietà, przekazaniem opinii z uza-
sadnieniem w∏aÊciwej s∏u˝by ochrony paƒ-
stwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Marsza∏kowi Sejmu albo Marsza∏kowi
Senatu. Przekazanie opinii jest równoznacz-
ne z zakoƒczeniem post´powania sprawdza-
jàcego w rozumieniu art. 36 ust. 2.”;

6) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego — w przy-
padku ubiegania si´ osoby o zatrudnienie lub
zlecenie prac zwiàzanych z obronnoÊcià paƒ-
stwa: 

a) wobec ˝o∏nierzy pozostajàcych w czynnej
s∏u˝bie wojskowej i pracowników wojska,

b) u przedsi´biorców, w jednostkach nauko-
wych lub badawczo-rozwojowych, których
organem za∏o˝ycielskim jest Minister Obro-
ny Narodowej, a tak˝e w innych jednostkach
organizacyjnych, w zakresie, w jakim realizu-
jà one produkcj´ lub us∏ugi, stanowiàce ta-
jemnic´ paƒstwowà ze wzgl´du na obron-
noÊç paƒstwa i na potrzeby Si∏ Zbrojnych,

c) u przedsi´biorców zajmujàcych si´ obrotem
wyrobami, technologiami i licencjami obj´-
tymi tajemnicà paƒstwowà ze wzgl´du na
obronnoÊç paƒstwa, je˝eli uczestnikami te-
go obrotu sà Si∏y Zbrojne lub jednostki or-
ganizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej,

d) w wojskowych organach ochrony prawa
i wojskowych organach porzàdkowych;”;

7) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencja Wywiadu, S∏u˝ba Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝ba Wywiadu Wojsko-
wego, Centralne Biuro Antykorupcyjne
oraz Policja, ˚andarmeria Wojskowa,
Stra˝ Graniczna i S∏u˝ba Wi´zienna prze-
prowadzajà samodzielne post´powania
sprawdzajàce wobec osób ubiegajàcych
si´ o przyj´cie do s∏u˝by lub pracy w tych
organach, stosujàc odpowiednio przepisy
ustawy. Przepis stosuje si´ tak˝e w sto-
sunku do osób pe∏niàcych s∏u˝b´ lub za-
trudnionych w tych organach i s∏u˝bach.”;

8) w art. 42:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Szefowi S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Szefowi Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendantowi G∏ówne-
mu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚an-
darmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ów-
nemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi
Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu roz-
patrzenia odwo∏ania;”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Szefowi S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Szefowi Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendantowi G∏ówne-
mu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚an-
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darmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ów-
nemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi
Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu roz-
patrzenia odwo∏ania;”,

c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Szefowi S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Szefowi Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendantowi G∏ówne-
mu Policji, Komendantowi G∏ównemu ˚an-
darmerii Wojskowej, Komendantowi G∏ów-
nemu Stra˝y Granicznej lub Dyrektorowi
Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej w celu roz-
patrzenia odwo∏ania;”;

9) art. 48i otrzymuje brzmienie:

„Art. 48i. 1. Od wydanej przez pe∏nomocnika
ochrony decyzji o odmowie wydania
poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa lub
decyzji o cofni´ciu poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa — osobie sprawdza-
nej s∏u˝y odwo∏anie odpowiednio do
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego albo Szefa S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego.

2. Do post´powania odwo∏awczego
przed Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub Szefem S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy do-
tyczàce post´powania odwo∏awczego
przed Prezesem Rady Ministrów, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Odwo∏anie do Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego lub Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
sk∏ada si´ za poÊrednictwem pe∏no-
mocnika ochrony, który odmówi∏ wyda-
nia poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa.”;

10) w art. 48m pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
lub Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
stosuje si´ do Szefa Agencji Wywiadu, Szefa
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Szefa Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta
G∏ównego Policji, Komendanta G∏ównego
˚andarmerii Wojskowej, Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej lub Dyrektora General-
nego S∏u˝by Wi´ziennej.”;

11) w art. 66 w ust. 2 w pkt 1 zdanie wst´pne otrzymu-
je brzmienie:

„S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego, je˝eli:”;

12) w za∏àczniku nr 1 do ustawy 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, S∏u˝by Kontrwywiadu

Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
oraz by∏ego Urz´du Ochrony Paƒstwa i by-
∏ych Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,
a tak˝e ich kierunki pracy operacyjnej i za-
interesowaƒ.”,

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Informacje dotyczàce prowadzonych przez
Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego, Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne oraz by∏y
Urzàd Ochrony Paƒstwa i by∏e Wojskowe
S∏u˝by Informacyjne kontroli operacyjnej,
niejawnego nabycia lub przej´cia przed-
miotów pochodzàcych z przest´pstwa ule-
gajàcych przepadkowi albo których wytwa-
rzanie, posiadanie, przewo˝enie lub który-
mi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´cia
lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej oraz
niejawnego nadzorowania, wytwarzania,
przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowie-
dzialnoÊci 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 (Dz. U. Nr 53,
poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy
Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego”;

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, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego za szkody wyrzà-
dzone przez nich, wskutek niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania obowiàzków s∏u˝-
bowych w mieniu Skarbu Paƒstwa znajdujà-
cym si´ w dyspozycji organów lub jednostek
organizacyjnych podleg∏ych, podporzàdko-
wanych albo nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Mini-
stra Obrony Narodowej, Ministra Sprawie-
dliwoÊci, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego.”,
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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 oraz funkcjonariusza
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”.

Art. 38. 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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) 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, Agen-
cji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony
Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej
oraz innych paƒstwowych formacji uzbrojo-
nych, w odniesieniu do których dost´p do bro-
ni i amunicji regulujà 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, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura
Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej oraz funkcjonariuszy innych paƒ-
stwowych formacji uzbrojonych i ˝o∏nierzy za-
wodowych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 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, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-
by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej, funkcjona-
riusze lub pracownicy innych paƒstwowych
formacji uzbrojonych i ˝o∏nierze zawodowi Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cz∏onko-
wie Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego — w za-
kresie broni myÊliwskiej, oraz cz∏onkowie Pol-
skiego Zwiàzku Strzelectwa Sportowego po-
siadajàcy licencj´ zezwalajàcà na uprawianie
strzelectwa sportowego — w zakresie broni
sportowej, je˝eli zdali taki egzamin na podsta-
wie odr´bnych przepisów.”;

4) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Przepisów rozdzia∏u nie stosuje si´ do
strzelnic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by

Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej oraz Biura Ochrony Rzàdu.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.32)) w art. 2 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2) pracownicy — rozumie si´ osoby zatrudnione
w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz ˝o∏-
nierzy zawodowych, ˝o∏nierzy odbywajàcych
nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, ˝o∏-
nierzy odbywajàcych okresowà s∏u˝b´ wojskowà,
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
z wyjàtkiem pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà —
oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
S∏u˝by Wi´ziennej i S∏u˝by Celnej,”.

Art. 40. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên.
zm.33)) w art. 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to
konieczne dla wykonania na∏o˝onych na nie za-
daƒ okreÊlonych w ustawie,”.

Art. 41. 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.34)) 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, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
osób przez nich upowa˝nionych — w zakresie
ich kompetencji ustawowych.”;
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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,
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poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

33) 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, z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

34) 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, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



2) w ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1,
Generalny Inspektor przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz
Szefom: Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na
pisemny i uzasadniony wniosek, z∏o˝ony za
zgodà Prokuratora Generalnego.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712
i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. BOR w zakresie koniecznym do wykonywania
zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1, korzysta
z pomocy i informacji uzyskanych w szczegól-
noÊci przez: Policj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Stra˝ Gra-
nicznà, S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego oraz ˚andarme-
ri´ Wojskowà.”;

2) w art. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wspó∏dzia∏a z Policjà, Agencjà Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencjà Wywiadu, S∏u˝bà
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bà Wywiadu
Wojskowego, ˚andarmerià Wojskowà, Stra˝à
Granicznà oraz Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà w za-
kresie uzyskiwania informacji o zagro˝eniach
dla osób lub obiektów i urzàdzeƒ chronionych,”;

3) w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ust. 1—3 regulujà przepisy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, 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. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi, który w dniu Êmierci funk-
cjonariusza pozostawa∏ z nim we wspólnoÊci
ma∏˝eƒskiej, a w razie braku ma∏˝onka — dzie-
ciom, wnukom, rodzeƒstwu i rodzicom, je˝eli
w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali wa-
runki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
okreÊlone przepisami ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.”.

Art. 43. 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.35)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,”;

2) w art. 37c w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i Szef
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,”.

Art. 44. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.36)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) S∏u˝bà Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bà
Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organa-
mi porzàdkowymi oraz dowódcami jednostek
wojskowych i dowódcami (komendantami)
garnizonów,”;

2) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàt-
kiem przest´pstw okreÊlonych w art. 127—132
Kodeksu karnego,”,

b) po ust. 20 dodaje si´ ust. 21 i 22 w brzmieniu:

„21. Kontrola operacyjna, na którà ˚andarmeria
Wojskowa uzyska∏a zgod´, w trybie okre-
Êlonym w niniejszej ustawie, jest realizo-
wana, na wniosek Komendanta G∏ównego
˚andarmerii Wojskowej, przez S∏u˝b´
Kontrwywiadu Wojskowego.

22. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, sposób i tryb reali-
zacji wniosku Komendanta G∏ównego
˚andarmerii Wojskowej, o którym mowa
w ust. 21.”.

Art. 45. 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.37)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:
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35) 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,
poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380, z 2004 r.
Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

36) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139,
poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.

37) 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, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159,
Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dzia∏alnoÊç Szefa ABW i Szefa AW podlega
kontroli Sejmu.”;

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, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego i Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, zwanych dalej „s∏u˝bami specjal-
nymi”, oraz podejmowanych dla ochro-
ny bezpieczeƒstwa paƒstwa dzia∏aƒ Poli-
cji, Stra˝y Granicznej, ˚andarmerii Woj-
skowej, S∏u˝by Wi´ziennej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, S∏u˝by Celnej, urz´dów skar-
bowych, izb skarbowych, organów kon-
troli skarbowej, organów informacji fi-
nansowej 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, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, Szefa S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego oraz Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego,”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) koordynowania dzia∏alnoÊci ABW, AW,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-
by Wywiadu Wojskowego i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, a tak˝e dzia∏al-
noÊci s∏u˝b specjalnych z Policjà, Stra˝à
Granicznà, ˚andarmerià Wojskowà, Biu-
rem Ochrony Rzàdu, S∏u˝bà Celnà, urz´-
dami skarbowymi, izbami skarbowymi,
organami kontroli skarbowej, organami
informacji finansowej i s∏u˝bami rozpo-
znania Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz ich wspó∏dzia∏ania w dziedzinie
ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa,”,

b) w ust. 3:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,”;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów w celu koordy-
nacji dzia∏aƒ w dziedzinie ochrony bez-
pieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa wy-
daje wià˝àce wytyczne oraz ˝àda infor-
macji i opinii od:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych — w odniesieniu do

dzia∏alnoÊci Policji, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu,

2) Ministra SprawiedliwoÊci — w od-
niesieniu do dzia∏alnoÊci S∏u˝by
Wi´ziennej,

3) Ministra Obrony Narodowej — w od-
niesieniu do dzia∏alnoÊci S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego i ˚andarme-
rii Wojskowej,

4) Szefów Agencji — w odniesieniu do
dzia∏alnoÊci tych Agencji,

5) Szefa Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego — w odniesieniu do dzia∏al-
noÊci Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego,

6) ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych — w odniesie-
niu do dzia∏alnoÊci S∏u˝by Celnej,
urz´dów i izb skarbowych, organów
kontroli skarbowej oraz organów in-
formacji finansowej.

2. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych wytyczne, o których mo-
wa w ust. 1, w odniesieniu do dzia∏al-
noÊci Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego Prezes Rady
Ministrów wydaje na wniosek tego mi-
nistra.

3. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2,
opiniuje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Kolegium do Spraw
S∏u˝b Specjalnych.

4. Prezes Rady Ministrów, zwracajàc si´
do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej o wyra˝enie opinii w sprawie,
o której mowa w ust. 3, za∏àcza opini´
Kolegium do Spraw S∏u˝b Specjalnych.

5. O wydaniu wytycznych Prezes Rady
Ministrów niezw∏ocznie powiadamia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Prezes Rady Ministrów w celu zapew-
nienia wymaganego wspó∏dzia∏ania
s∏u˝b specjalnych mo˝e ˝àdaç od Sze-
fów tych s∏u˝b informacji zwiàzanych
z planowaniem i wykonywaniem po-
wierzonych zadaƒ. ˚àdanie przekaza-
nia informacji skierowane do Szefa
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego al-
bo Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go wymaga równoczesnego powiado-
mienia Ministra Obrony Narodowej.

7. Prezes Rady Ministrów mo˝e upowa˝-
niç ministra powo∏anego w celu koor-
dynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b specjal-
nych do wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 6.

8. W razie koniecznoÊci wspó∏pracy s∏u˝b
specjalnych w celu realizacji ustawo-
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wych zadaƒ Prezes Rady Ministrów
obowiàzek koordynacji dzia∏aƒ w tym
zakresie powierza ministrowi powo∏a-
nemu w celu koordynowania dzia∏al-
noÊci s∏u˝b specjalnych albo Szefowi
jednej ze s∏u˝b.”;

5) w art. 14 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów zwracajàc si´ do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyra˝e-
nie opinii, o której mowa w ust. 1, za∏àcza opi-
ni´ Kolegium do Spraw S∏u˝b Specjalnych.”;

6) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci, przekazujà niez-
zw∏ocznie Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej i Prezesowi Rady Mini-
strów informacje mogàce mieç istotne
znaczenie dla bezpieczeƒstwa i mi´-
dzynarodowej pozycji Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Szefowie Agencji, ka˝dy w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci, przekazujà niez-
zw∏ocznie Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej informacje, o których mo-
wa w ust. 1, w ka˝dym przypadku, kie-
dy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
tak zdecyduje.

3. Je˝eli informacje, o których mowa
w ust. 1, dotyczà spraw obj´tych zakre-
sem dzia∏ania w∏aÊciwego ministra,
Szef Agencji przekazuje je temu mini-
strowi, chyba ˝e Prezes Rady Mini-
strów zdecyduje inaczej.”;

7) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Je˝eli informacje i materia∏y uzyska-
ne w wyniku czynnoÊci podj´tych
przez ABW albo AW wskazujà, ˝e
sprawa b´dàca ich przedmiotem na-
le˝y do zakresu dzia∏ania innych orga-
nów s∏u˝b lub instytucji, Szef w∏aÊci-
wej Agencji przekazuje, z zastrze˝e-
niem ust. 5—7, uzyskane informacje
i materia∏y w∏aÊciwemu podmiotowi.

2. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane
w wyniku czynnoÊci podj´tych przez
organy, s∏u˝by lub instytucje upraw-
nione do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych wskazu-
jà, ˝e sprawa b´dàca przedmiotem
tych czynnoÊci nale˝y do zakresu
dzia∏ania ABW albo AW, podmioty te
przekazujà uzyskane informacje i ma-
teria∏y w∏aÊciwej Agencji.

3. Je˝eli informacje i materia∏y uzyska-
ne przez ABW albo AW wskazujà na
uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa lub przest´pstwa skar-
bowego albo potwierdzajà jego po-
pe∏nienie, Szef w∏aÊciwej Agencji
przedstawia je w∏aÊciwemu prokura-

torowi, w celu podj´cia decyzji w za-
kresie ich dalszego procesowego wy-
korzystania.

4. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane
przez ABW albo AW wskazujà na uza-
sadnione podejrzenie pope∏nienia wy-
kroczenia lub wykroczenia skarbowe-
go albo potwierdzajà jego pope∏nie-
nie, Szef w∏aÊciwej Agencji, z zastrze-
˝eniem art. 148 ust. 2, zawiadamia or-
gan w∏aÊciwy dla Êcigania sprawcy.

5. Je˝eli w toku realizacji czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych ujawnià si´
okolicznoÊci wskazujàce na to, ˝e
sprawa b´dàca przedmiotem tych
czynnoÊci nie pozostaje w kompeten-
cji ABW albo AW, Szef w∏aÊciwej
Agencji mo˝e podjàç decyzj´ o jej
kontynuowaniu, je˝eli jest to uzasad-
nione bezpieczeƒstwem paƒstwa.

6. Szef w∏aÊciwej Agencji podejmuje
decyzj´, o której mowa w ust. 5, za
zgodà Prezesa Rady Ministrów, z za-
strze˝eniem ust. 7. Szef w∏aÊciwej
Agencji powiadamia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o wystàpieniu
do Prezesa Rady Ministrów z wnio-
skiem o udzielenie takiej zgody.

7. W przypadku powo∏ania ministra
w celu koordynowania dzia∏alnoÊci
s∏u˝b specjalnych, zgod´, o której
mowa w ust. 6, wyra˝a ten minister.

8. Szef w∏aÊciwej Agencji, niezw∏ocznie
po uzyskaniu zgody, o której mowa
w ust. 6 albo 7, powiadamia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej o kon-
tynuacji czynnoÊci, o których mowa
w ust. 5.

9. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia niepodlegajàcego
og∏oszeniu, sposób i tryb realizacji
przez Szefów Agencji obowiàzków
okreÊlonych w ust. 1, 3 i 4, uwzgl´d-
niajàc przepisy ustawy z dnia 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych.”;

8) w art. 27:

a) uchyla si´ ust. 4,

b) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Na postanowienia Sàdu, o których mowa
w ust. 1, 3, 8 i 9, Szefowi ABW przys∏ugu-
je za˝alenie. Do za˝alenia stosuje si´ od-
powiednio przepisy Kodeksu post´powa-
nia karnego.”,

c) uchyla si´ ust. 17;

9) w art. 36 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e
ujawniaç faktu udzielania pomocy ani okolicz-
noÊci zwiàzanych z jej udzielaniem.”;
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10) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Agencje nie mogà przy wykonywaniu

swoich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏-
pracy:
1) osób, o których mowa w art. 3 usta-

wy 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.38)),

2) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra-
diofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r.
Nr 253, poz. 2531, z póên. zm.39))
oraz redaktorów naczelnych, dzien-
nikarzy lub osób prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç wydawniczà, o których mo-
wa w ustawie z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U.
Nr 5, poz. 24, z póên. zm.40)).

2. Szefowie Agencji, w celu realizacji za-
daƒ Agencji mogà wydaç zgod´ na ko-
rzystanie z tajnej wspó∏pracy z osoba-
mi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, je-
˝eli jest to uzasadnione wzgl´dami
bezpieczeƒstwa paƒstwa, po uzyska-
niu zgody Prezesa Rady Ministrów,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych, Szefowie Agencji wyra˝a-
jà zgod´, o której mowa w ust. 2, po
uzyskaniu zgody tego ministra.”; 

11) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Informacje, o których mowa w ust. 1, Szef AW

przekazuje organom wymienionym w art. 18,
a tak˝e, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci — Szefowi
ABW, Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go lub Szefowi S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.”;

12) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Szefowie ABW i AW oraz Szef S∏u˝by

Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S∏u˝-

by Wywiadu Wojskowego i Szef Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego sà
zobowiàzani do wspó∏dzia∏ania w ra-
mach realizacji swoich zadaƒ.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, zakres i tryb wspó∏-
dzia∏ania oraz szczegó∏owy rozdzia∏
kompetencji pomi´dzy ABW, AW,
S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego i Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne.”;

13) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. W sprawach wynikajàcych ze stosunku
s∏u˝bowego Szefa ABW oraz Szefa AW
w∏aÊciwy jest Prezes Rady Ministrów
lub upowa˝niony przez niego minister
powo∏any w celu koordynowania dzia-
∏alnoÊci s∏u˝b specjalnych. Upowa˝nie-
nie nie mo˝e obejmowaç spraw, o któ-
rych mowa w art. 14.”;

14) w art. 60 w ust. 2 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) dwukrotnego niestawienia si´ bez usprawie-
dliwienia przed komisjà lekarskà, do której zo-
sta∏ skierowany w celu okreÊlenia jego stanu
zdrowia.”;

15) po art. 79 dodaje si´ art. 79a w brzmieniu:

„Art. 79a. 1. Funkcjonariusze w okresie pe∏nienia
s∏u˝by nie mogà:

1) byç cz∏onkami zarzàdu, rady nadzor-
czej lub komisji rewizyjnej spó∏ek
prawa handlowego,

2) byç cz∏onkami zarzàdów, rad nad-
zorczych lub komisji rewizyjnych
spó∏dzielni, z wyjàtkiem rad nadzor-
czych spó∏dzielni mieszkaniowej,

3) byç cz∏onkiem zarzàdów fundacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà,

4) posiadaç w spó∏kach prawa han-
dlowego wi´cej ni˝ 10 %  akcji lub
udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10 % kapita∏u zak∏adowego —
w ka˝dej z tych spó∏ek,

5) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodar-
czej na w∏asny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami, a tak-
˝e zarzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub
byç przedstawicielem czy pe∏no-
mocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia∏alnoÊci.

2. Szefowie Agencji, w celu realizacji za-
daƒ Agencji, mogà wydaç zgod´ na:

1) sprawowanie funkcji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—3,

2) posiadanie akcji lub udzia∏ów,
o których mowa w ust. 1 pkt 4,
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3) prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1 pkt 5

— je˝eli jest to uzasadnione wzgl´da-
mi bezpieczeƒstwa paƒstwa, po uzy-
skaniu zgody Prezesa Rady Mini-
strów, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych, Szefowie Agencji wyra˝a-
jà zgod´, o której mowa w ust. 2, po
uzyskaniu zgody tego ministra.”;

16) w art. 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi, z zastrze˝eniem ust. 2, nie
wolno podejmowaç zaj´cia zarobkowego poza
s∏u˝bà.”;

17) po art. 80 dodaje si´ art. 80a w brzmieniu: 

„Art. 80a. Funkcjonariusz sk∏ada Szefowi w∏aÊci-
wej Agencji oÊwiadczenie o swoim sta-
nie majàtkowym, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679, z póên. zm.41)), w try-
bie okreÊlonym w tych przepisach.”;

18) 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, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, 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.”;

19) 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, S∏u˝-

by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego, 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.”;

20) w art. 149 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sàd rejonowy mo˝e odmówiç wszcz´cia po-
st´powania, a wszcz´te umorzyç i spraw´
przekazaç Szefowi ABW albo Szefowi AW
z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinar-
nej, je˝eli uzna to za wystarczajàcà reakcj´ na
wykroczenie.”;

21) po rozdziale 10 dodaje si´ rozdzia∏ 10a w brzmie-
niu:

„Rozdzia∏ 10a

Przepisy karne

Art. 153a. 1. Funkcjonariusz Agencji, który:

1) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nad-
zorczej lub komisji rewizyjnej spó∏-
ki prawa handlowego,

2) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nad-
zorczej lub komisji rewizyjnej spó∏-
dzielni, z wyjàtkiem rady nadzor-
czej spó∏dzielni mieszkaniowej, 

3) jest cz∏onkiem zarzàdu fundacji
prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospo-
darczà,

4) posiada w spó∏kach prawa handlo-
wego wi´cej ni˝ 10 % akcji lub
udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10 % kapita∏u zak∏adowego —
w ka˝dej z tych spó∏ek,

5) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
na w∏asny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami, zarzàdza takà
dzia∏alnoÊcià lub jest przedstawi-
cielem czy pe∏nomocnikiem w pro-
wadzeniu takiej dzia∏alnoÊci 

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 6 miesi´cy do lat 8.

2. Nie pope∏nia przest´pstwa okreÊlo-
nego w ust. 1 funkcjonariusz Agencji,
który uzyska∏ zgod´ Szefa Agencji,
o której mowa w art. 79a ust. 2. 

Art. 153b. 1. Funkcjonariusz Agencji, który wbrew
przepisom ustawy wykorzystuje in-
formacje uzyskane podczas lub
w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków
s∏u˝bowych do wp∏ywania na dzia∏al-
noÊç organów w∏adzy publicznej,
przedsi´biorców lub nadawców w ro-
zumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i tele-
wizji oraz redaktorów naczelnych,
dziennikarzy lub osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç wydawniczà, o których
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mowa w ustawie z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 6 miesi´cy do lat 8.

2. Je˝eli sprawca czynu, o którym mo-
wa w ust. 1, dzia∏a w celu osiàgni´cia
korzyÊci osobistej lub majàtkowej 

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od lat 2 do lat 12.

Art. 153c. 1. Osoba, która pe∏ni∏a s∏u˝b´ lub by∏a
zatrudniona w Agencji oraz osoba,
która pe∏ni∏a s∏u˝b´ lub by∏a zatrud-
niona w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
która wbrew przepisom ustawy wy-
korzystuje informacje uzyskane pod-
czas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obo-
wiàzków s∏u˝bowych do wp∏ywania
na dzia∏alnoÊç organów w∏adzy pu-
blicznej, przedsi´biorców lub nadaw-
ców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji oraz redaktorów naczel-
nych, dziennikarzy lub osób prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç wydawniczà,
o których mowa w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 6 miesi´cy do lat 8.

2. Je˝eli sprawca czynu, o którym mo-
wa w ust. 1, dzia∏a w celu osiàgni´cia
korzyÊci osobistej lub majàtkowej

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od lat 2 do 12.

Art. 153d. 1. Funkcjonariusz Agencji, który tajnie
wspó∏pracuje z nadawcà w rozumie-
niu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz
redaktorem naczelnym, dziennika-
rzem lub osobà prowadzàcà dzia∏al-
noÊç wydawniczà, o których mowa
w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.
— Prawo prasowe

— podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 6 miesi´cy do lat 8.

2. Nie pope∏nia przest´pstwa okreÊlo-
nego w ust. 1 funkcjonariusz Agencji,
który uzyska∏ zgod´ Szefa Agencji,
o której mowa w art. 37 ust. 2.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie
wyjàtkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 3, wszczyna
post´powanie w sprawach odosobnienia na
wniosek w∏aÊciwych organów prokuratury, Po-
licji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Stra˝y Granicznej, ˚andarmerii Wojskowej lub
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.”;

2) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W czasie stanu wyjàtkowego na wezwanie or-
ganów prokuratury, Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Stra˝y Granicznej,
˚andarmerii Wojskowej lub S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego osoba majàca ukoƒczone
17 lat jest obowiàzana do udzia∏u, we wskaza-
nym miejscu, w rozmowie ostrzegawczej. We-
zwanie to mo˝e byç przekazane w dowolnej
udokumentowanej formie.”.

Art. 47. 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,
z 2004 r. Nr 222, poz. 2249 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do materia∏ów
wybuchowych nabywanych, przechowywanych,
przemieszczanych i u˝ywanych przez Si∏y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, S∏u˝b´ Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Wojsko-
wego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro
Ochrony Rzàdu, Policj´, S∏u˝b´ Wi´ziennà, Stra˝
Granicznà oraz przez armie obcych paƒstw przeby-
wajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 i Nr 104,
poz. 708) w art. 116 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do uprawnieƒ
˝o∏nierzy i funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego oraz
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Policji, Stra˝y Granicznej
i Biura Ochrony Rzàdu podczas wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.42))
w art. 133 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
i Szefowi S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,”.

Art. 50. W ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. 1. ˚o∏nierz zawodowy, za jego pisemnà
zgodà, mo˝e pe∏niç zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowiskach s∏u˝bo-
wych w:

1) S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowe-
go,
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42) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r.
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2) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Biurze Bezpieczeƒstwa
Narodowego, Departamencie Sàdów
Wojskowych Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci lub Agencji Wywiadu,

3) innych instytucjach i podmiotach
realizujàcych szczególne zadania na
rzecz obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
Paƒstwa

— zwanych dalej „instytucjami cywil-
nymi”.

2. Stanowiska s∏u˝bowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, ujmuje si´ w wykazie
prowadzonym przez Szefa Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego.

3. ˚o∏nierza zawodowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, wyznacza si´ na stanowi-
sko s∏u˝bowe na zasadach i w trybie
okreÊlonym w ustawie z dnia 9 czerwca
2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowe-
go (Dz. U. Nr 104, poz. 709).

4. ˚o∏nierza zawodowego, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyznacza na
wskazane stanowisko s∏u˝bowe kie-
rownik instytucji cywilnej w formie
przewidzianej dla tego stanowiska.

5. ˚o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w instytu-
cji cywilnej, o której mowa w ust. 1
przys∏ugujà uprawnienia i Êwiadcze-
nia, w tym uposa˝enie i inne nale˝no-
Êci pieni´˝ne, okreÊlone w przepisach
dla ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostkach wojskowych,
z zastrze˝eniem ust. 6 i 7.

6. Uprawnienia i obowiàzki ˝o∏nierzy wy-
znaczonych na stanowiska s∏u˝bowe
w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
i S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego okreÊla
równie˝ ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.
o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego.

7. Do ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w instytu-
cjach cywilnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio obowiàzujàce na zajmowanych
przez nich stanowiskach s∏u˝bowych
przepisy prawa pracy lub przepisy do-
tyczàce stosunku s∏u˝bowego, odno-
szàce si´ do obowiàzków pracodawcy
i pracownika, regulaminów pracy, wy-
ró˝nieƒ niezwiàzanych z przebiegiem
zawodowej s∏u˝by wojskowej, odpo-
wiedzialnoÊci materialnej pracowni-
ków, rozk∏adu czasu pracy oraz bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, jak równie˝
tworzenia funduszu nagród, a tak˝e
przyznawania nagród innych ni˝ wyni-

kajàce z przepisów ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370
i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r.
Nr 179, poz. 1750).

8. Minister Obrony Narodowej sprawuje
nadzór w zakresie pe∏nienia czynnej
s∏u˝by wojskowej nad ˝o∏nierzem za-
wodowym, o którym mowa w ust. 1.

9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) instytucje cywilne, o których mowa
w ust. 1 pkt 3;

2) szczegó∏owy tryb post´powania
przy wyznaczaniu ˝o∏nierzy zawodo-
wych na stanowiska s∏u˝bowe w in-
stytucjach cywilnych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2 i 3, i odwo∏ywania
ze stanowisk;

3) sposób wykonywania przez Mini-
stra Obrony Narodowej nadzoru,
o którym mowa w ust. 8;

4) szczegó∏owe warunki i tryb opinio-
wania ˝o∏nierzy zawodowych pe∏-
niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojsko-
wà w instytucjach cywilnych oraz
prze∏o˝onych uprawnionych do
sporzàdzenia opinii.

10. Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 9, ustali w szczególnoÊci infor-
macje, które powinien zawieraç wnio-
sek o wyznaczenie ˝o∏nierza zawodo-
wego na stanowisko s∏u˝bowe w in-
stytucji cywilnej, oraz kompetencje
w zakresie wyznaczania na stanowiska
s∏u˝bowe w instytucjach cywilnych
i odwo∏ywania z tych stanowisk przez
Ministra Obrony Narodowej i kierow-
ników instytucji cywilnych.”;

2) w art. 26 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wystàpienia o opini´ przez sàd, prokuratora,
˚andarmeri´ Wojskowà, S∏u˝b´ Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego,
rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznika dyscy-
pliny finansów publicznych, Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego albo Policj´.”;

3) w art. 44 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych i Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej — w odnie-
sieniu do stanowisk s∏u˝bowych do stopnia
etatowego podpu∏kownika (komandora po-
rucznika) w∏àcznie w podleg∏ych jednostkach
wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 4—6;”;

4) w art. 143 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego i Komendant G∏ówny ˚an-
darmerii Wojskowej — w odniesieniu do sta-
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nowisk s∏u˝bowych do stopnia etatowego pu∏-
kownika (komandora) w∏àcznie w podleg∏ych
jednostkach wojskowych, z zastrze˝eniem
pkt 4—7;”;

5) w art. 147 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w razie wystàpienia o opini´ przez sàd, proku-
ratora, ˚andarmeri´ Wojskowà, S∏u˝b´ Kontr-
wywiadu Wojskowego lub S∏u˝b´ Wywiadu
Wojskowego;”.

Art. 51. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.43)) w art. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) emeryturach i rentach — oznacza to emerytury
i renty inwalidzkie oraz renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, w tym renty szkoleniowe okreÊlone
w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin, o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, a tak˝e uposa˝enia w stanie spo-
czynku okreÊlone w przepisach prawa o ustroju
sàdów powszechnych, przepisach o prokuraturze
oraz w przepisach o Sàdzie Najwy˝szym, a tak˝e
renty szkoleniowe i renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy okreÊlone w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy okreÊlone w przepisach o zaopatrzeniu z ty-
tu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta-
∏ych w szczególnych okolicznoÊciach, a tak˝e ren-
ty okreÊlone w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej;”.

Art. 52. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.44)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 71 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej

zasadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego absolwentów szkó∏ wy˝szych,
s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w charakterze kan-
dydata na ˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ
wojskowych, okresowej s∏u˝by wojskowej
oraz zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej
i s∏u˝by zast´pczej, a tak˝e s∏u˝by w charakte-
rze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, 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.45));”;

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 emerytalnym
˝o∏nierzy zawodowych oraz w przepisach o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej, za których, po zwolnieniu
ze s∏u˝by lub rozwiàzaniu stosunku pracy, od-
prowadzono sk∏adk´ na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe od uposa˝enia lub wynagrodze-
nia wyp∏aconego w okresie s∏u˝by lub stosun-
ku pracy na podstawie przepisów odr´bnych,”.

Art. 53. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.46)) w art. 178 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzja Prezesa UKE nak∏adajàca na przedsi´-
biorców telekomunikacyjnych ograniczenia,
o których mowa w ust. 1, wydawana jest z urz´-
du lub na wniosek prokuratora, Komendanta
G∏ównego Policji, komendanta wojewódzkiego
Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej, Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Woj-
skowej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa S∏u˝-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego lub Szefa Biura Ochrony
Rzàdu.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
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45) 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 i 711.

46) 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 i Nr 104,
poz. 708.

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

z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86,
poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267,
poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67 i Nr 104, poz. 708.

44) 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 i Nr 104, poz. 708.



publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.47))
w art. 66 w ust. 1 dodaje si´ pkt 8b i 8c w brzmieniu:
„8b) funkcjonariusze S∏u˝by Kontrwywiadu Wojsko-

wego;
8c) funkcjonariusze S∏u˝by Wywiadu Wojskowego;”.

Art. 55. 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
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) w art. 2 w ust. 1 pkt 8
otrzymuje brzmienie:

„8) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a—c
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, 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.48)),”.

Art. 56. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708) w art. 137
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nauczyciel akademicki b´dàcy funkcjonariuszem

s∏u˝b paƒstwowych ma prawo do zaopatrzenia
emerytalnego na podstawie przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, je˝eli spe∏nia
warunki okreÊlone w tych przepisach.”.

Rozdzia∏ 3

Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce 

Art. 57. Z dniem 30 wrzeÊnia 2006 r. znosi si´ Woj-
skowe S∏u˝by Informacyjne.

Art. 58. 1. W terminie do 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy:

1) Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obro-
ny Narodowej, w drodze zarzàdzenia, po zasi´gni´-
ciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po-
wo∏uje Pe∏nomocnika do spraw organizacji SKW
oraz Pe∏nomocnika do spraw organizacji SWW;

2) Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdze-
nia, powo∏uje Komisj´ Likwidacyjnà oraz wyzna-
cza jej Przewodniczàcego;

3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes
Rady Ministrów powo∏ujà cz∏onków Komisji Wery-
fikacyjnej. 

2. Pe∏nomocnikiem do spraw organizacji SKW,
Pe∏nomocnikiem do spraw organizacji SWW, cz∏on-
kiem Komisji Likwidacyjnej oraz cz∏onkiem Komisji
Weryfikacyjnej mo˝e zostaç osoba, która posiada wa˝-
ne poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝niajàce do
dost´pu do informacji niejawnych oznaczonych klau-
zulà „ÊciÊle tajne”.

Art. 59. 1. Szef WSI jest obowiàzany do wspó∏dzia-
∏ania z Pe∏nomocnikami oraz Komisjà Likwidacyjnà
w zakresie przekazywania spraw prowadzonych przez
WSI oraz likwidacji WSI. 

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, formy i tryb wspó∏dzia∏ania, o którym mowa
w ust. 1, okreÊlajàc obowiàzki Szefa WSI w tym zakre-
sie, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia bez-
pieczeƒstwa Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 60. 1. Do zadaƒ Pe∏nomocników nale˝y zorga-
nizowanie SKW oraz SWW poprzez wykonanie czyn-
noÊci niezb´dnych do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez
SKW oraz SWW, w tym w szczególnoÊci:
1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do

zatwierdzenia, w terminie 7 dni od dnia powo∏a-
nia, harmonogramu realizacji przedsi´wzi´ç wyni-
kajàcych z zakresu powierzonych im zadaƒ;

2) opracowanie projektów statutów SKW i SWW;
3) wyznaczanie ˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska

s∏u˝bowe w SKW i SWW, mianowanie funkcjona-
riuszy na stanowiska s∏u˝bowe w SKW i SWW
oraz zatrudnianie pracowników w SKW i SWW. 

2. Pe∏nomocnicy wyznaczajà ˝o∏nierzy zawodo-
wych na stanowiska s∏u˝bowe w SKW i SWW, mianu-
jà funkcjonariuszy na stanowiska s∏u˝bowe w SKW
i SWW oraz zatrudniajà pracowników w SKW i SWW
z dniem 1 paêdziernika 2006 r.

3. Wyznaczanie ˝o∏nierzy zawodowych na stanowi-
ska s∏u˝bowe w SKW i SWW jest dopuszczalne po
przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego,
o którym mowa w art. 47 ustawy o SKW oraz SWW.

4. Mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska
s∏u˝bowe w SKW i SWW jest dopuszczalne po prze-
prowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego okreÊlo-
nego w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝bie
funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.

5. Pe∏nomocnicy, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, za zgodà Ministra Obrony Narodowej,
mogà ograniczyç post´powania kwalifikacyjne, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 4, w stosunku do ˝o∏nierzy WSI
oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Agencji Wywiadu ubiegajàcych si´ o wy-
znaczenie na stanowiska s∏u˝bowe lub o przyj´cie do
s∏u˝by w SKW lub SWW, poprzez odstàpienie od usta-
lania zdolnoÊci fizycznej do s∏u˝by.

6. W przypadku powo∏ania ministra w celu koordy-
nowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b specjalnych, Minister
Obrony Narodowej wyra˝a zgod´, o której mowa
w ust. 5, w porozumieniu z tym ministrem.
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z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
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7. Mianowanie na funkcjonariuszy, wyznaczanie
na stanowiska oraz zatrudnianie osób, o których mo-
wa w art. 65 ust. 1 i art. 66, nast´puje po z∏o˝eniu
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz
zapoznaniu si´ ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyj-
nej. Pe∏nomocnicy mogà zwróciç si´ o przekazanie
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz
protoko∏ów z czynnoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ. 

8. Mianowanie na funkcjonariuszy oraz wyznacza-
nie na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowe-
go wy˝szego ni˝ podpu∏kownik wymaga zgody Mini-
stra Obrony Narodowej.

9. Pe∏nomocnicy wykonujà zadania przy pomocy
odpowiednio Biura Pe∏nomocnika do spraw organiza-
cji SKW oraz Biura Pe∏nomocnika do spraw organizacji
SWW. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Biur Pe∏no-
mocników pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa po-
zostajàcego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

10. Pracowników Biur zatrudniajà Pe∏nomocnicy.
Biura Pe∏nomocników ulegajà likwidacji z dniem
30 wrzeÊnia 2006 r.

11. Pe∏nomocnikom, do czasu powo∏ania Szefa SKW
oraz Szefa SWW, przys∏ugujà odpowiednio uprawnienia
Szefa SKW oraz Szefa SWW.

12. Pe∏nomocnicy koƒczà swojà dzia∏alnoÊç z dniem
powo∏ania Szefa SKW oraz Szefa SWW. 

13. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocników.

Art. 61. 1. Do zadaƒ Komisji Likwidacyjnej nale˝y
w szczególnoÊci przygotowanie do przekazania SKW
i SWW, odpowiednio do zakresu dzia∏ania SKW
i SWW, nieruchomoÊci, Êrodków trwa∏ych i obroto-
wych pozostajàcych dotychczas w dyspozycji WSI,
w tym Êrodków obrotowych zgromadzonych w fundu-
szu operacyjnym WSI, post´powaƒ w toku prowadzo-
nych przez WSI, materia∏ów archiwalnych zgromadzo-
nych w wyodr´bnionym archiwum WSI oraz pozosta-
∏ych dokumentów b´dàcych w posiadaniu WSI.

2. Do zadaƒ Komisji Likwidacyjnej nale˝y w szcze-
gólnoÊci inwentaryzacja Êrodków z funduszu opera-
cyjnego b´dàcych w dyspozycji WSI oraz aktywów
operacyjnych rejestrowanych i nierejestrowanych b´-
dàcych na stanie oficerów WSI przyst´pujàcych do
weryfikacji.

3. Szef WSI, w drodze rozkazu specjalnego, wyzna-
cza ˝o∏nierzy WSI, których dotyczyç ma inwentaryza-
cja, o której mowa w ust. 2.  

4. Przewodniczàcy Komisji Likwidacyjnej, po zasi´-
gni´ciu opinii Szefa WSI oraz Pe∏nomocników, przed-
stawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje
w sprawie przekazania SKW i SWW, odpowiednio do
zakresu dzia∏ania SKW i SWW, nieruchomoÊci, Êrod-
ków, post´powaƒ w toku oraz materia∏ów i dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1.

5. Minister Obrony Narodowej przekazuje SKW
i SWW, odpowiednio do zakresu dzia∏ania SKW
i SWW, nieruchomoÊci, Êrodki, post´powania w toku
oraz materia∏y i dokumenty, o których mowa w ust. 1.

Art. 62. 1. Przewodniczàcy Komisji Likwidacyjnej
przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w termi-

nie 7 dni od dnia powo∏ania Komisji Likwidacyjnej,
harmonogram realizacji przedsi´wzi´ç wynikajàcych
z zakresu zadaƒ Komisji Likwidacyjnej.

2. Komisja Likwidacyjna sk∏ada Marsza∏kowi Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej, za poÊrednictwem Sej-
mowej Komisji do Spraw S∏u˝b Specjalnych, w termi-
nie 30 dni od dnia zniesienia WSI sprawozdanie ze
swojej dzia∏alnoÊci.

3. Pe∏nomocnicy, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwo-
Êci, sk∏adajà Marsza∏kowi Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, za poÊrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw
S∏u˝b Specjalnych, w terminie 30 dni od utworzenia
SKW i SWW, sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

4. Komisja Likwidacyjna koƒczy dzia∏alnoÊç z dniem
30 wrzeÊnia 2006 r., z zastrze˝eniem ust. 2.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
zarzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu, sposób re-
alizacji zadaƒ Komisji Likwidacyjnej, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e zapewnienia
Êrodków niezb´dnych do prawid∏owego przeprowa-
dzenia likwidacji WSI oraz wymogi dotyczàce ochrony
informacji niejawnych.

Art. 63. 1. Komisja Weryfikacyjna sk∏ada si´
z 12 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz 12 cz∏onków powo∏ywa-
nych przez Prezesa Rady Ministrów. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej wyznacza Przewodniczàcego Komi-
sji Weryfikacyjnej spoÊród jej cz∏onków. 

2. Komisja Weryfikacyjna przedstawia Pe∏nomoc-
nikom lub Szefowi SKW lub Szefowi SWW stanowisko
w sprawie zgodnoÊci z prawdà oÊwiadczeƒ, o których
mowa w art. 67 ust. 1 i 3.

3. Komisja Weryfikacyjna zajmuje stanowisko,
o którym mowa w ust. 2, w czteroosobowych zespo-
∏ach, utworzonych przez Przewodniczàcego Komisji
Weryfikacyjnej spoÊród jej cz∏onków, po dwóch spo-
Êród powo∏anych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Zespó∏ mo˝e przed-
stawiç Komisji Weryfikacyjnej projekt stanowiska do
rozstrzygni´cia.

4. W przypadku powstania wàtpliwoÊci co do
zgodnoÊci oÊwiadczenia z prawdà, Komisja Weryfika-
cyjna informuje o tym osob´, która z∏o˝y∏a oÊwiadcze-
nie, a tak˝e informuje o mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ. W toku sk∏adania wyjaÊnieƒ Komisja Weryfika-
cyjna mo˝e zadawaç pytania dotyczàce przebiegu
s∏u˝by lub pracy, w tym post´powaƒ prowadzonych
z udzia∏em danej osoby. Z czynnoÊci z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ sporzàdza si´ protokó∏.

5. Komisja Likwidacyjna zapewnia cz∏onkom Ko-
misji Weryfikacyjnej dost´p do wszelkich, ∏àcznie z za-
wierajàcymi tajemnic´ paƒstwowà, materia∏ów archi-
walnych i operacyjnych, a tak˝e innych dokumentów
niezb´dnych do weryfikacji oÊwiadczeƒ, o których
mowa w art. 67 ust. 1 i 3. 

6. Po utworzeniu SKW i SWW dost´p do materia-
∏ów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, za-
pewniajà cz∏onkom Komisji Weryfikacyjnej Szefowie
SKW i SWW.
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7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb dzia∏ania Komisji Weryfi-
kacyjnej, sposób przeprowadzania i dokumentowania
dokonywanych przez t´ komisj´ czynnoÊci, tryb post´-
powania z dokumentami oraz formy i tryb wspó∏dzia-
∏ania z Komisjà Weryfikacyjnà Szefa WSI, Komisji Li-
kwidacyjnej oraz Szefów SKW i SWW, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owej i efektywnej re-
alizacji zadaƒ tej komisji oraz wymogi dotyczàce
ochrony informacji niejawnych.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci Komisji Wery-
fikacyjnej.

Art. 64. 1. Obs∏ug´ technicznà i administracyjnà
Komisji Weryfikacyjnej zapewnia Pe∏nomocnik do
spraw organizacji SKW. 

2. Od dnia 1 paêdziernika 2006 r. obs∏ug´ technicz-
nà i administracyjnà Komisji Weryfikacyjnej zapewnia
Szef SKW.

3. Cz∏onkom Komisji Weryfikacyjnej przys∏ugujà
diety za prac´ zwiàzanà z udzia∏em w Komisji oraz
zwrot kosztów podró˝y i noclegów na zasadach okre-
Êlonych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwo-
wej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

4. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komisji Weryfi-
kacyjnej pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa pozo-
stajàcego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Art. 65. 1. W terminie do 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy ˝o∏nierze zawodowi pe∏niàcy s∏u˝b´
w WSI oraz pracownicy zatrudnieni w WSI mogà z∏o-
˝yç Pe∏nomocnikom wniosek o wyznaczenie na stano-
wisko s∏u˝bowe w SKW lub SWW, mianowanie na
funkcjonariuszy SKW lub SWW albo zatrudnienie
w SKW lub SWW.

2. ˚o∏nierzy WSI, którzy nie z∏o˝yli wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, albo nie zostali wyznaczeni na sta-
nowiska s∏u˝bowe w SKW albo SWW, mianowani na
funkcjonariuszy SKW albo SWW oraz zatrudnieni
w SKW albo SWW, zwalnia si´ z zajmowanych stano-
wisk s∏u˝bowych i wyznacza na inne stanowisko s∏u˝-
bowe, przenosi do rezerwy kadrowej albo wypowiada
stosunek s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by wojskowej.

3. ˚o∏nierze WSI, o których mowa w ust. 2, nie mo-
gà byç wyznaczani na stanowiska s∏u˝bowe w sàdach
wojskowych, w prokuraturach wojskowych, w jed-
nostkach ˚andarmerii Wojskowej, a tak˝e na stanowi-
ska s∏u˝bowe w wojskowych jednostkach rozpoznania
oraz jednostkach zwiadowczych.

4. Stosunki pracy z pracownikami WSI, którzy nie
z∏o˝yli wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo nie zo-
stali mianowani na funkcjonariuszy ani zatrudnieni
w SKW albo SWW, wygasajà z dniem zniesienia WSI. 

5. Je˝eli przepisy prawa pracy uzale˝niajà nabycie
albo wymiar uprawnieƒ pracowniczych od okresu za-
trudnienia u danego pracodawcy albo od nieprzerwa-
nego zatrudnienia u danego pracodawcy, pracowni-
kom zatrudnionym w WSI, którzy zostali zatrudnieni
w SKW albo SWW, okres zatrudnienia w WSI wlicza
si´ do okresu zatrudnienia w SKW albo SWW.

Art. 66. W terminie do 30 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy byli ˝o∏nierze oraz byli pracownicy WSI lub
wojskowych jednostek organizacyjnych realizujàcych
zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub kontr-
wywiadu wojskowego przed wejÊciem w ˝ycie ustawy
z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informa-
cyjnych mogà z∏o˝yç wniosek o wyznaczenie na stano-
wisko s∏u˝bowe w SKW lub SWW, mianowanie na
funkcjonariusza albo zatrudnienie w SKW lub SWW.

Art. 67. 1. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w art. 65 ust. 1 i art. 66, osoba sk∏adajàca wniosek
sk∏ada oÊwiadczenie, czy w okresie pe∏nienia s∏u˝by
albo zatrudnienia w WSI lub wojskowych jednostkach
organizacyjnych realizujàcych zadania w zakresie wy-
wiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych, sama lub
wspólnie i w porozumieniu z innà osobà:
1) wbrew przepisom ustawy ujawni∏a lub wykorzy-

sta∏a informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwo-
wà lub s∏u˝bowà;

2) wbrew przepisom ustawy lub cià˝àcemu na sobie
obowiàzkowi ujawni∏a lub wykorzysta∏a informa-
cje, uzyskane w wyniku wykonywanych przez WSI
albo inne organy, s∏u˝by lub instytucje paƒstwowe
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych;

3) majàc wiarygodnà wiadomoÊç o karalnym przygo-
towaniu albo usi∏owaniu lub dokonaniu czynu za-
bronionego nie zawiadomi∏a niezw∏ocznie organu
powo∏anego do Êcigania przest´pstw;

4) utrudnia∏a lub udaremnia∏a post´powanie karne, po-
magajàc sprawcy przest´pstwa, w tym przest´pstwa
skarbowego, uniknàç odpowiedzialnoÊci karnej;

5) stosowa∏a przemoc wobec osoby lub groêb´ bez-
prawnà w celu zmuszenia innej osoby do okreÊlo-
nego dzia∏ania, zaniechania lub znoszenia;

6) wp∏ywa∏a w sposób bezprawny na rozstrzygni´cia,
w tym decyzje administracyjne, oraz inne czynno-
Êci urz´dowe organów w∏adzy publicznej, a tak˝e
na zaniechanie ich podj´cia;

7) prowadzi∏a tajnà wspó∏prac´ z przedsi´biorcà,
nadawcà, redaktorem naczelnym, dziennikarzem
lub podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç wydaw-
niczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) tworzy∏a lub przekazywa∏a fa∏szywe informacje lub
podejmowa∏a inne dzia∏ania w celu:
a) skierowania przeciwko okreÊlonej osobie Êciga-

nia karnego o przest´pstwo, przest´pstwo skar-
bowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub
przewinienie dyscyplinarne,

b) pomówienia okreÊlonej osoby, grupy osób, in-
stytucji, osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej o takie
post´powanie lub w∏aÊciwoÊci, które mogà jà
poni˝yç w opinii publicznej lub naraziç na utra-
t´ zaufania potrzebnego dla danego stanowi-
ska, zawodu lub rodzaju dzia∏alnoÊci;

9) kierowa∏a pope∏nieniem przez innà osob´ czynu,
o którym mowa w pkt 1—6 i 8, nak∏ania∏a innà oso-
b´ do pope∏nienia takiego czynu, u∏atwi∏a jego po-
pe∏nienie lub wykorzystujàc uzale˝nienie innej oso-
by od siebie poleci∏a jej wykonanie takiego czynu;
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10) osiàgn´∏a korzyÊç majàtkowà lub osobistà z tytu∏u
dzia∏aƒ, o których mowa w pkt 1—9.

2. OÊwiadczenie obejmuje równie˝ dzia∏ania,
o których mowa w ust. 1, majàce miejsce po zwolnie-
niu ze s∏u˝by albo ustaniu zatrudnienia w WSI lub in-
nych wojskowych jednostkach organizacyjnych reali-
zujàcych zadania w zakresie wywiadu wojskowego
lub kontrwywiadu wojskowego przed wejÊciem w ˝y-
cie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝-
bach Informacyjnych, je˝eli pozostawa∏y one w zwiàz-
ku z tà s∏u˝bà albo zatrudnieniem.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 65
ust. 1 i art. 66, osoba sk∏adajàca wniosek sk∏ada
oÊwiadczenie, czy by∏a lub jest cz∏onkiem zarzàdu, ra-
dy nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó∏ki prawa han-
dlowego, cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub ko-
misji rewizyjnej spó∏dzielni, cz∏onkiem zarzàdu funda-
cji prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, czy posiada
lub posiada∏a w spó∏kach prawa handlowego akcje
lub udzia∏y, prowadzi lub prowadzi∏a dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na w∏asny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a tak˝e czy zarzàdza lub zarzàdza∏a takà dzia-
∏alnoÊcià lub jest lub by∏a przedstawicielem albo pe∏-
nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci.

4. Na potrzeby sk∏adania oÊwiadczenia, o którym
mowa ust. 1:

1) nadawcà jest:
a) osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 i 1a ustawy

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z póên. zm.49)),

b) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych nadawcy,

c) podmiot dominujàcy w stosunku do nadawcy
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏-
kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

d) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych podmiotu dominujàcego
w stosunku do nadawcy;

2) redaktorem naczelnym jest osoba, o której mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 7, ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24,
z póên. zm.50));

3) dziennikarzem jest osoba, o której mowa w art. 7
ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. —
Prawo prasowe;

4) pomiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç wydawniczà
jest:

a) podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mo-
wa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Pra-
wo prasowe,

b) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç wydawniczà,

c) podmiot dominujàcy w stosunku do podmiotu
prowadzàcego dzia∏alnoÊç wydawniczà w rozu-
mieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorga-
nizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych,

d) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych podmiotu dominujàcego
wobec podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
wydawniczà;

5) przedsi´biorcà jest: 
a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-

ganizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci praw-
nej prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà lub za-
robkowà, 

b) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych przedsi´biorcy b´dàcego
osobà prawnà lub jednostkà organizacyjnà nie-
posiadajàcà osobowoÊci prawnej,

c) podmiot dominujàcy w stosunku do przedsi´-
biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏-
kach publicznych,

d) osoby wchodzàce w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych i kontrolnych podmiotu dominujàcego
wobec przedsi´biorcy.

5. Przy sk∏adaniu oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 3, oraz wyjaÊnieƒ, o których mowa w art. 63
ust. 4, osoby je sk∏adajàce sà zwolnione z mocy prawa
z obowiàzku zachowania tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝-
bowej.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 3, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zamieszczenia
pouczenia o odpowiedzialnoÊci karnej za podanie nie-
prawdy oraz ochrony informacji niejawnych.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb sk∏adania oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 3, oraz sposób ich ewidencjonowania, archi-
wizowania i udost´pniania w celu zapewnienia mo˝li-
woÊci ich sprawdzenia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia ochrony informacji niejawnych.

Art. 68. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy oÊwiadczenia, o których mowa w art. 67 ust. 1
i 3, mogà równie˝ z∏o˝yç ̋ o∏nierze oraz pracownicy WSI,
a tak˝e byli ˝o∏nierze oraz byli pracownicy WSI lub woj-
skowych jednostek organizacyjnych realizujàcych zada-
nia w zakresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu
wojskowego przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia
9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
nieubiegajàcy si´ o wyznaczenie na stanowiska s∏u˝bo-
we w SKW lub SWW, mianowanie na funkcjonariuszy
SKW lub SWW albo zatrudnienie w SKW lub SWW.
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49) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377
i Nr 83, poz. 574.

50) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz
z 2005 r. Nr 39, poz. 377.



Art. 69. 1. Nie podlega karze za wyst´pek pope∏-
niony podczas i w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by lub za-
trudnieniem w WSI albo wojskowych jednostkach or-
ganizacyjnych realizujàcych zadania w zakresie wy-
wiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych, kto ujawni
jego pope∏nienie w oÊwiadczeniach, o których mowa
w art. 67 ust. 1 i 3, albo sk∏adajàc wyjaÊnienia przed
Komisjà Weryfikacyjnà.

2. Nie podlega odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
za czyn pope∏niony podczas i w zwiàzku z pe∏nieniem
s∏u˝by lub zatrudnieniem w WSI albo wojskowych jed-
nostkach organizacyjnych realizujàcych zadania w za-
kresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu woj-
skowego przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 9 lip-
ca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych,
kto ujawni jego pope∏nienie w oÊwiadczeniach, o któ-
rych mowa w art. 67 ust. 1 i 3, albo sk∏adajàc wyjaÊnie-
nia przed Komisjà Weryfikacyjnà.

Art. 70. 1. Komisja Weryfikacyjna sk∏ada Marsza∏-
kowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za poÊrednic-
twem Sejmowej Komisji do Spraw S∏u˝b Specjalnych,
w terminie okreÊlonym na podstawie art. 63 ust. 8,
sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci.

2. Komisja Weryfikacyjna po zakoƒczeniu swoich
prac podaje do publicznej wiadomoÊci komunikat
o wynikach prac. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres informacji podlegajàcych podaniu do pu-
blicznej wiadomoÊci, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia bezpieczeƒstwa paƒstwa i ochrony infor-
macji niejawnych. 

Art. 71. Ârodki bud˝etowe pozosta∏e po likwidacji
WSI, nieprzekazane SKW lub SWW, pozostajà w dys-
pozycji Ministra Obrony Narodowej.

Art. 72. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania WSI stajà si´
nale˝noÊciami i zobowiàzaniami SKW lub SWW, od-
powiednio do ich zakresu dzia∏ania.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli zakres praw
i obowiàzków wynikajàcych z umów i porozumieƒ za-
wartych przez lub na rzecz WSI, które zostanà przej´te
przez SKW albo SWW, odpowiednio do ich zakresu
dzia∏ania.

3. Szef SKW oraz Szef SWW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, powiadomi strony umów i porozu-
mieƒ, o których mowa w ust. 2, o wstàpieniu odpo-
wiednio SKW albo SWW w miejsce WSI.

Art. 73. Post´powania i czynnoÊci wszcz´te w WSI
i niezakoƒczone do dnia likwidacji WSI, dotyczàce
spraw, które przesz∏y do w∏aÊciwoÊci SKW albo SWW,
toczà si´ nadal wed∏ug przepisów dotychczasowych,
odpowiednio w SKW albo SWW.

Art. 74. Decyzje, poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa,
certyfikaty i Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏o-
wego oraz umowy i porozumienia wydane lub zawar-
te przez Szefa WSI na podstawie dotychczas obowià-
zujàcych przepisów zachowujà wa˝noÊç, chyba ˝e na
podstawie odr´bnych przepisów zostanà zmienione
lub utracà wa˝noÊç.

Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca
2006 r. o SKW oraz SWW i w ustawie z dnia 9 czerwca
2006 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy SKW oraz SWW, a tak-
˝e w przepisach ustaw nowelizowanych niniejszà usta-
wà, stosuje si´ odpowiednio dotychczas obowiàzujàce
przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych oraz
ustaw nowelizowanych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, o ile nie sà sprzeczne z tymi ustawami.

Art. 76. 1. ˚o∏nierze oraz pracownicy WSI, a tak˝e
byli ˝o∏nierze oraz byli pracownicy WSI lub wojsko-
wych jednostek organizacyjnych realizujàcych zadania
w zakresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu
wojskowego przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia
9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyj-
nych, którzy w trybie przewidzianym ustawà nie z∏o˝y-
li oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, nie
mogà byç wyznaczani na stanowiska s∏u˝bowe w SKW
i SWW, mianowani na funkcjonariuszy SKW i SWW
oraz zatrudniani w SKW i SWW, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. ˚o∏nierz lub pracownik WSI przebywajàcy za
granicà w celu realizacji zadaƒ s∏u˝bowych, który ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo paƒstwa nie mo˝e z∏o˝yç
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3, mo-
˝e byç wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe w SKW
albo SWW, mianowany na funkcjonariusza SKW albo
SWW oraz zatrudniony w SKW albo SWW, na okres
do dnia 31 marca 2007 r., za zgodà Ministra Obrony
Narodowej. Minister Obrony Narodowej o fakcie wy-
ra˝enia zgody powiadamia niezw∏ocznie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

3. W stosunku do ˝o∏nierzy i pracowników WSI, wy-
znaczonych na stanowiska s∏u˝bowe w SKW i SWW,
mianowanych na funkcjonariuszy SKW i SWW oraz za-
trudnionych w SKW i SWW w trybie okreÊlonym
w ust. 2, mo˝na, za zgodà Ministra Obrony Narodowej,
odstàpiç od przeprowadzenia post´powania kwalifika-
cyjnego, o którym mowa w art. 60 ust. 3 i 4, je˝eli jest
to uzasadnione wzgl´dami bezpieczeƒstwa paƒstwa.

4. W przypadku powo∏ania ministra w celu koordy-
nowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b specjalnych, Minister
Obrony Narodowej wyra˝a zgod´, o której mowa
w ust. 2 i 3, w porozumieniu z tym ministrem.

5. Wyznaczenie na stanowisko s∏u˝bowe w SKW
albo SWW, mianowanie na funkcjonariusza SKW albo
SWW oraz zatrudnienie w SKW albo SWW osoby,
o której mowa w ust. 2, po up∏ywie terminu okreÊlone-
go w tym przepisie mo˝e nastàpiç po przeprowadze-
niu post´powania kwalifikacyjnego oraz z∏o˝eniu
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3.

6. ˚o∏nierz lub pracownik WSI, o którym mowa
w ust. 2, który w trybie okreÊlonym w tym przepisie zo-
sta∏ wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe w SKW albo
SWW, mianowany na funkcjonariusza SKW albo SWW
albo zatrudniony w SKW albo SWW, jest obowiàzany
z∏o˝yç oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1
i 3, w terminie 14 dni od dnia powrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Osob´, o której mowa w ust. 6, która nie z∏o˝y
oÊwiadczenia w terminie  okreÊlonym w tym przepi-
sie, zwalnia si´ ze s∏u˝by albo pracy w SKW i SWW.
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Art. 77. 1. Osoba, o której mowa w art. 65 ust. 1,
wyznaczona na stanowisko s∏u˝bowe w SKW albo
SWW albo mianowana na funkcjonariusza SKW albo
SWW, która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) korzysta z tajnej wspó∏pracy z nadawcà w rozumie-
niu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji, redaktorem naczelnym,
dziennikarzem lub osobà prowadzàcà dza∏alnoÊç
wydawniczà, o których mowa w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,

2) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego,

3) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej spó∏dzielni, z wyjàtkiem rady nadzor-
czej spó∏dzielni mieszkaniowej,

4) jest cz∏onkiem zarzàdu fundacji prowadzàcej dzia-
∏alnoÊç gospodarczà,

5) posiada w spó∏ce prawa handlowego wi´cej ni˝
10 % akcji lub udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10 % kapita∏u zak∏adowego — w ka˝dej z tych
spó∏ek, lub

6) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏asny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami albo zarzà-
dza takà dzia∏alnoÊcià lub jest przedstawicielem czy
pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci

— jest obowiàzana do zaprzestania tajnej wspó∏pracy,
sprawowania funkcji, prowadzenia dzia∏alnoÊci, a tak˝e
do zbycia odpowiedniej iloÊci akcji lub udzia∏ów w ter-
minie 6 miesi´cy, je˝eli przed up∏ywem tego terminu nie
zostanie wydana zgoda, o której mowa w art. 41 ust. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywia-
du Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego.

2. Do osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie
okreÊlonym w tym przepisie nie stosuje si´ art. 52
ust. 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego.

Art. 78. 1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego albo Agencji Wywiadu, który w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) korzysta z tajnej wspó∏pracy z nadawcà w rozumie-
niu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji, redaktorem naczelnym,
dziennikarzem lub osobà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
wydawniczà, o których mowa w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,

2) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego,

3) jest cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej spó∏dzielni, z wyjàtkiem rady nadzor-
czej spó∏dzielni mieszkaniowej,

4) jest cz∏onkiem zarzàdu fundacji prowadzàcej dzia-
∏alnoÊç gospodarczà,

5) posiada w spó∏ce prawa handlowego wi´cej ni˝
10 % akcji lub udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10 % kapita∏u zak∏adowego — w ka˝dej z tych
spó∏ek, lub

6) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏asny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami albo zarzà-
dza takà dzia∏alnoÊcià lub jest przedstawicielem czy
pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci

— jest obowiàzany do zaprzestania tajnej wspó∏pra-
cy, sprawowania funkcji, prowadzenia dzia∏alnoÊci,
a tak˝e do zbycia odpowiedniej iloÊci akcji lub udzia-
∏ów w terminie 6 miesi´cy, je˝eli przed up∏ywem te-
go terminu nie zostanie wydana zgoda, o której mo-
wa w art. 37 ust. 2 lub art. 79a ust. 2 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676,
z póên. zm.51)).

2. Do funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1,
w terminie okreÊlonym w tym przepisie nie stosuje si´
art. 153a ust. 1 i art. 153d ust. 1 ustawy z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu.

Rozdzia∏ 4

Przepis karny

Art. 79. Kto w oÊwiadczeniach, o których mowa
w art. 67 ust. 1 lub 3, oÊwiadczy∏ nieprawd´, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 5—56, oraz art. 77
i art. 78, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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51) 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, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159,
Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.


