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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie trybu sk∏adania oÊwiadczeƒ weryfikacyjnych w zwiàzku z likwidacjà Wojskowych S∏u˝b
Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udost´pniania
Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy 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 (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zarzàdza
si´, co nast´puje:

spraw organizacji S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
kancelarii niejawnej w jednostce organizacyjnej Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, w której pe∏nià czynnà s∏u˝b´ wojskowà lub sà zatrudnieni, albo kancelarii
niejawnej w wojewódzkim sztabie wojskowym w∏aÊciwym dla ich miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3 oraz
art. 68 ustawy 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,
zwanych dalej „oÊwiadczeniami”, oraz sposób ewidencjonowania, archiwizowania i udost´pniania tych
oÊwiadczeƒ.

§ 3. 1. OÊwiadczenie sk∏ada si´ osobiÊcie w kancelarii niejawnej, z zachowaniem wymogów okreÊlonych dla informacji niejawnych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie bez bli˝szego okreÊlenia — nale˝y przez to
rozumieç ustaw´ 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;
2) Pe∏nomocniku bez bli˝szego okreÊlenia — nale˝y
przez to rozumieç Pe∏nomocnika do spraw organizacji S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pe∏nomocnika do spraw organizacji S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 1 ustawy;
3) Komisji Weryfikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
Komisj´ Weryfikacyjnà, o której mowa w art. 63
ustawy.
§ 2. 1. ˚o∏nierze i pracownicy, o których mowa
w art. 65 ust. 1 ustawy, sk∏adajà oÊwiadczenia w∏aÊciwemu Pe∏nomocnikowi, za poÊrednictwem kancelarii
niejawnej w jednostce organizacyjnej Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, w której pe∏nià czynnà s∏u˝b´
wojskowà lub sà zatrudnieni.
2. Byli ˝o∏nierze i pracownicy, o których mowa
w art. 66 ustawy, sk∏adajà oÊwiadczenia w∏aÊciwemu
Pe∏nomocnikowi za poÊrednictwem kancelarii niejawnej w Biurze tego Pe∏nomocnika albo kancelarii niejawnej w wojewódzkim sztabie wojskowym w∏aÊciwym dla ich miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce.
3. ˚o∏nierze i pracownicy oraz byli ˝o∏nierze i pracownicy, o których mowa w art. 68 ustawy, sk∏adajà
oÊwiadczenia Komisji Weryfikacyjnej za poÊrednictwem kancelarii niejawnej w Biurze Pe∏nomocnika do

2. Kierownik kancelarii niejawnej pisemnie potwierdza dor´czenie oÊwiadczenia.
§ 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, szefowie wojewódzkich
sztabów wojskowych, kierownicy Biur Pe∏nomocników
oraz Pe∏nomocnicy niezw∏ocznie przekazujà oÊwiadczenia Przewodniczàcemu Komisji Weryfikacyjnej, bez
zapoznawania si´ z treÊcià tych oÊwiadczeƒ.
§ 5. 1. OÊwiadczenia ewidencjonuje si´ w kolejnoÊci ich wp∏ywu do Przewodniczàcego Komisji Weryfikacyjnej w ewidencji post´powaƒ weryfikacyjnych,
prowadzonej wed∏ug odr´bnych przepisów.
2. OÊwiadczenie w∏àcza si´ do akt post´powania
weryfikacyjnego.
§ 6. 1. OÊwiadczenia udost´pnia si´ na ˝àdanie sàdu lub prokuratora albo na podstawie decyzji Komisji
Weryfikacyjnej.
2. Do udost´pniania oÊwiadczeƒ stosuje si´ odpowiednio przepis § 4 ust. 2, a tak˝e przepisy o post´powaniu karnym.
3. W przypadku udost´pnienia oÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´ kserokopi´ tego oÊwiadczenia. ZgodnoÊç kserokopii z orygina∏em
oÊwiadczenia potwierdza Przewodniczàcy Komisji Weryfikacyjnej.
4. Kserokopi´ oÊwiadczenia w∏àcza si´ do akt post´powania weryfikacyjnego.
§ 7. 1. Po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci Komisji Weryfikacyjnej oÊwiadczenia wraz z aktami post´powaƒ weryfikacyjnych przekazuje si´ Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego w zale˝noÊci od S∏u˝by, w której zosta∏a
wyznaczona na stanowisko s∏u˝bowe, której funkcjonariuszem zosta∏a mianowana lub w której zosta∏a zatrudniona osoba, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie.
2. OÊwiadczenia z∏o˝one przez osoby, które nie zosta∏y wyznaczone na stanowisko s∏u˝bowe, nie zosta∏y mianowane funkcjonariuszem lub nie zosta∏y za-
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trudnione w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego ani
w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, przekazuje si´ Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 8. OÊwiadczenia wraz z aktami post´powaƒ weryfikacyjnych archiwizuje si´ w trybie okreÊlonym dla
informacji niejawnych w przepisach o ochronie infor-
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macji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz o ochronie danych osobowych.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych
i przekazywania pobranych dochodów zwiàzanych z realizacjà tych zadaƒ
Na podstawie art. 186 ust. 7 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

5) planie finansowym — rozumie si´ przez to plan finansowy zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu
terytorialnego ustawami, o którym mowa w art. 186
ust. 1 pkt 3 ustawy;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy sposób, tryb i terminy opracowania
planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji
rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych odr´bnymi
ustawami jednostkom samorzàdu terytorialnego;
2) tryb przekazywania do jednostek samorzàdu terytorialnego dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej oraz zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami;
3) tryb i terminy przekazywania przez jednostki samorzàdu terytorialnego pobranych dochodów
zwiàzanych z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami.

6) dzia∏ach, rozdzia∏ach i paragrafach — rozumie si´
przez to dzia∏y, rozdzia∏y i paragrafy okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Finansów, wydanym
na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
2) jednostce samorzàdu terytorialnego — rozumie si´
przez to odpowiednio: gmin´, powiat oraz samorzàd województwa, realizujàce zadania z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone
tym jednostkom na podstawie odr´bnych ustaw;
3) jednostkach organizacyjnych — rozumie si´ przez
to jednostki organizacyjne jednostki samorzàdu
terytorialnego oraz inne podleg∏e jej jednostki,
które realizujà zadania z zakresu administracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami;
4) dysponentach cz´Êci bud˝etowej — rozumie si´
przez to dysponentów tych cz´Êci, o których mowa
w art. 103 ust. 4 ustawy, w których zaplanowane
zosta∏y dotacje celowe dla jednostek samorzàdu
terytorialnego na zadania z zakresu administracji
rzàdowej oraz na inne zadania zlecone tym jednostkom ustawami, a tak˝e dochody zwiàzane
z realizacjà tych zadaƒ;

§ 3. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych ujmujà
w projekcie swojego bud˝etu, we w∏aÊciwych dzia∏ach, rozdzia∏ach i paragrafach, kwoty:
1) dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami;
2) dochodów, które podlegajà przekazaniu do bud˝etu paƒstwa, zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w pkt 1.
2. Kwoty dotacji celowych okreÊlane sà przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych wed∏ug zasad przyj´tych w bud˝ecie paƒstwa do okreÊlenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej.
3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych dokonujà podzia∏u kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów,
o których mowa w ust. 1, i przekazujà jednostce samorzàdu terytorialnego informacje o kwotach wynikajàcych z podzia∏u, w terminie do dnia 25 paêdziernika roku poprzedzajàcego rok, na który opracowywana jest
ustawa bud˝etowa i uchwa∏a bud˝etowa.
4. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej na dany rok dysponenci cz´Êci bud˝etowych
przekazujà jednostce samorzàdu terytorialnego informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikajàcych z podzia∏u kwot okreÊlonych w ustawie bud˝etowej i uj´tych w uk∏adzie wykonawczym bud˝etu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 i 2 ustawy.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, dysponenci cz´Êci bud˝etowych przekazujà w szczegó∏owoÊci: dzia∏, rozdzia∏, paragraf.

