
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2006 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Po zakoƒczeniu prac Komisji Weryfikacyjnej
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci nast´pujàce in-
formacje:

1) imiona i nazwiska cz∏onków Komisji Weryfikacyj-
nej, w tym jej Przewodniczàcego, okreÊlenie orga-
nu, który powo∏a∏ danego cz∏onka w sk∏ad Komisji
Weryfikacyjnej, oraz wyszczególnienie zmian oso-
bowych w sk∏adzie Komisji Weryfikacyjnej prze-
prowadzonych w okresie jej dzia∏alnoÊci;

2) liczb´ i sk∏ad zespo∏ów Komisji Weryfikacyjnej
oraz wyszczególnienie zmian osobowych w sk∏a-
dzie zespo∏ów Komisji Weryfikacyjnej przeprowa-
dzonych w okresie dzia∏alnoÊci tych zespo∏ów;

3) okres dzia∏alnoÊci Komisji Weryfikacyjnej;

4) liczb´ i terminy posiedzeƒ plenarnych Komisji We-
ryfikacyjnej oraz liczb´ i terminy posiedzeƒ po-
szczególnych zespo∏ów Komisji Weryfikacyjnej;

5) liczb´ z∏o˝onych do Komisji Weryfikacyjnej oÊwiad-
czeƒ, 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, zwanej dalej „ustawà”;

6) liczb´ osób, które z∏o˝y∏y wyjaÊnienia, o których
mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, w tym wyjaÊnienia
pisemne;

7) liczb´ osób, które zosta∏y wys∏uchane na podsta-
wie art. 63 ust. 4a ustawy;

8) liczb´ oÊwiadczeƒ, które Komisja Weryfikacyjna,
dzia∏ajàc na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy, uzna-
∏a za zgodne z prawdà, oraz liczb´ oÊwiadczeƒ, któ-
re Komisja Weryfikacyjna uzna∏a za niezgodne
z prawdà;

9) liczb´ skierowanych do prokuratury zawiadomieƒ
o pope∏nieniu przest´pstwa, z uwzgl´dnieniem
miejsca i czasu ich pope∏nienia oraz kwalifikacji
prawnej czynu. 

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

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zakresu informacji o dzia∏alnoÊci Komisji Weryfikacyjnej powo∏anej w zwiàzku z likwidacjà
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, podlegajàcych podaniu do publicznej wiadomoÊci


