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 USTAWA 

z dnia 9 czerwca 2006 r. 

 

Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego  
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego  

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r., z wyjątkiem 
art. 47, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy 
oraz art. 16 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r. 

 

Art. 2. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika  2006 r., z wyjątkiem art. 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. 

 

Art. 3. 

Z dniem 30 września 2006 r. traci moc ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych 
Służbach Informacyjnych ( 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. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) ustawie o SKW oraz SWW - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerw-
ca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Woj-
skowego; 

2) SKW - należy przez to rozumieć Służbę Kontrwywiadu Wojskowego; 

3) SWW - należy przez to rozumieć Służbę Wywiadu Wojskowego; 

4) Pełnomocnikach - należy przez to rozumieć łącznie Pełnomocnika do spraw 
organizacji SKW i Pełnomocnika do spraw organizacji SWW; 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2006 
r. Nr 104, poz. 711, 
Nr 218, poz. 1592, z 
2007 r. Nr 7, poz. 49, 
z 2008 r. Nr 122, poz. 
797, Nr 218, poz. 
1389.  
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5) Komisji Likwidacyjnej - należy przez to rozumieć Komisję do spraw likwida-
cji WSI. 

6) WSI - należy przez to rozumieć Wojskowe Służby Informacyjne. 

 

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, 
poz. 353, z późn. zm.1)) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach należących do właściwości wojewody i Prezesa Urzędu do Spraw 
Repatriacji i Cudzoziemców organy te mogą zwracać się do komendanta wo-
jewódzkiego Policji, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, a w razie potrzeby do innych organów, o przekaza-
nie informacji niezbędnych dla prowadzonych postępowań.”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd 
zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do 
Żandarmerii Wojskowej, a o przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Poli-
cji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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. 1355, 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 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 
2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708.  
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Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej - do jego 
przełożonego. 

§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd występuje do dowódcy 
jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza 
Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej - 
do jego przełożonego.”; 

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

„3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, 
wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z 
czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,”; 

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

„2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w 
przypadku udzielania pomocy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy 
porządkowe,”; 

4) w art. 811: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż 
Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub 
Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okrętach wojennych można do-
konywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu 
odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asy-
ście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawicie-
la Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Central-
nego Biura Antykorupcyjnego.”, 

b) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo-
ści - w przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub 
wojskowe organy porządkowe,”; 

5)  w art. 814 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, 
co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej 
albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 
Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żoł-
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nierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo 
osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.”; 

6)  w art. 1057 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem  w czynnej 
służbie wojskowej albo funkcjonariuszem Policji, Biura Ochrony Rządu, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej sąd zwraca się do dowódcy jed-
nostki wojskowej albo odpowiednio do właściwego komendanta lub kierow-
nika jednostki organizacyjnej Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego lub Straży Granicznej, w której pełni on służbę, przesyłając w tym ce-
lu nakaz. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem 
zawodowym wyznaczonym na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego albo będącego funkcjona-
riuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojsko-
wego sąd zwraca się odpowiednio do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, przesyłając w tym celu na-
kaz.”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 48 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funk-
cjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Gra-
nicznej przeprowadza w obecności egzekutora odpowiednio żołnierz Żandar-
merii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyzna-
czona przez przełożonego funkcjonariusza.”; 

2) w art. 50:  

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Agen-
cję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro An-
tykorupcyjne lub Straż Graniczną oraz na okrętach wojennych można do-
konywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu 
odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asy-
ście wyznaczonego organu wojskowego lub organu Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego lub Straży Granicznej.”, 

b) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku wykonywania asysty przez 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 
Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;”; 

3) w art. 64 w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
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„13) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub woj-
skowych organów porządkowych – 13 zł 50 gr;”; 

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

„§ 1. Przymus bezpośredni w stosunku do żołnierza w czynnej służbie wojskowej 
albo funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej może być za-
stosowany tylko przez odpowiednio Żandarmerię Wojskową lub wojskowy 
organ porządkowy albo organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ze względów sanitarnych lub innych społecz-
nych zachodzi potrzeba natychmiastowego wykonania egzekwowanego obo-
wiązku, a Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego al-
bo właściwego organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej nie ma 
na miejscu.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (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 się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa, jako ich 
wyodrębniona i wyspecjalizowana służba.”, 

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

„8. W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie 
wojny Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojsko-
wego stają się, z mocy prawa, częścią Sił Zbrojnych.  

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, tryb i sposób 
przygotowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu 
Wojskowego do włączenia w skład Sił Zbrojnych, w przypadku o którym 
mowa w ust. 8, mając na uwadze zapewnienie sprawnego włączenia tych 
służb w skład Sił Zbrojnych, w tym przebiegu operacyjnego i mobiliza-
cyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz koniecznych rezerw 
osobowych dla tych służb.”; 

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

„2) absolwentów szkół oficerskich i szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży 
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy bezpośrednio po zakończe-
niu studiów (nauki) podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie 
Więziennej lub Państwowej Straży Pożarnej;”; 
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3) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Poborowych, wobec których przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne do 
służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do 
służby i których zamierza się przyjąć do służby w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
wojskowy komendant uzupełnień, na wniosek kierownika jednostki organiza-
cyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach kadr, przenosi do rezerwy.”; 

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

„3) sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, 
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żan-
darmerii Wojskowej - jeżeli wymagają tego ich zadania;”; 

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

„5. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, którzy w 
związku z nadaniem przydziałów mobilizacyjnych mają lub będą mieć 
dostęp do informacji niejawnych, podlegają, na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 
708), właściwemu postępowaniu sprawdzającemu. Poszerzone i specjalne 
postępowanie sprawdzające przeprowadza Służba Kontrwywiadu Woj-
skowego na pisemny wniosek dowódcy jednostki wojskowej lub wojsko-
wego komendanta uzupełnień.”; 

6) w art. 76: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Na stopnie wojskowe szeregowych i podoficerów mianuje Minister Obro-
ny Narodowej lub organy wojskowe, którymi są: Szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Komendant Głów-
ny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, terenowe 
organy administracji wojskowej oraz inni dowódcy jednostek wojsko-
wych, co najmniej od szczebla pułku (równorzędni).”, 

b)  w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) w pozostałych przypadkach - odpowiednio w drodze decyzji lub rozkazu 
Minister Obrony Narodowej lub Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a tak-
że organy wojskowe, którymi są: Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego , dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Komendant Główny 
Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, terenowe orga-
ny administracji wojskowej oraz inni dowódcy jednostek wojskowych, 
oddziałów lub pododdziałów.”; 

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

„5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura 
Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży 
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Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojo-
nych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podpo-
rządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów 
centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajo-
wą Radę Radiofonii i Telewizji;”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.3)) w art. 44h w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie: 

„2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biu-
ru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim),”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 
późn. zm.4)) art. 302 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie 
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Wię-
ziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i 
na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.”. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 
1059, z późn. zm.5)) art. 75 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75. Stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki radców 
prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej 
służbie wojskowej, funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Wię-

                                                 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 

1189, z 2002 Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 
2004 Nr 93, poz. 887, z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz 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 zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 
1069, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 
202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 
104, poz. 708. 
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ziennej w zakresie nie określonym niniejszą ustawą określają przepisy 
odrębnych ustaw.”. 

 

Art. 12. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086, z późn. zm.6)) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Stra-
ży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Cel-
nej,”. 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:  

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

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego i Państwowej Straży Pożarnej, powołanych na 
podstawie odrębnych przepisów na stanowiska naukowe i badawczo-
techniczne w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz 
w spółkach handlowych.”; 

2) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 67. 1. Stosunek służbowy, wynikające z niego prawa i obowiązki oraz 
odpowiedzialność dyscyplinarną żołnierzy w czynnej służbie woj-
skowej oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego i Państwowej Straży Pożarnej, wykonujących obowiązki w 
jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, określają odrębne przepisy. 

2. Warunkiem powołania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 
Państwowej Straży Pożarnej na stanowiska przewidziane dla pra-
cowników naukowych i badawczo-technicznych jest posiadanie 
kwalifikacji określonych w niniejszej ustawie i odrębnych przepi-
sach.”. 

                                                 
6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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. 
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Art. 14. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. 
zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin.”; 

2) art. 98 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 98. Policjant zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu 
mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje 
prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm po-
wszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamien-
nego lokalu mieszkalnego.”. 

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61. 1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, 
Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień obowiązują-
cy w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem. 

1a. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy 
można mianować na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, 
równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli osoba ta wykazuje 
kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służ-
by w Straży Granicznej. 

2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzę-
du Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, 

Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 
1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 
137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 
1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.  
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Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od odbycia 
przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na 
dany stopień. 

3. Mianowania osoby posiadającej stopień, o którym mowa w ust. 1 i 
1a, na stopień obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje: 

1) w korpusie oficerów – Komendant Główny Straży Granicznej; 

2) w korpusach szeregowych, podoficerów i chorążych – właściwi 
przełożeni, o których mowa w art. 36 ust. 1. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność 
stopni, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając obowiązujące 
w tym zakresie rozwiązania.”; 

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

„5. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1–4 normują przepisy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin.”; 

3) art. 102 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 102. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lo-
kalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przy-
dzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowią-
zujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu miesz-
kalnego.”; 

4) art. 106 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 106. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wy-
sługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadni-
czego, uwzględniając okresy służby w Straży Granicznej, Urzędzie 
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, okresy traktowane jako równorzędne ze 
służbą w Straży Granicznej, okresy zakończonego zatrudnienia, a 
także inne okresy wliczane na mocy odrębnych przepisów do okresu 
pracy, jak również okoliczności wyłączające zaliczenie okresu służ-
by lub pracy do wysługi lat, podmioty właściwe do ich zaliczania 
oraz sposób dokumentowania tych okresów.”. 
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Art. 16. 

W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, 
poz. 236, z późn. zm.9)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach 
Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży 
Granicznej, Służby Celnej oraz jednostkach organizacyjnych ochrony prze-
ciwpożarowej.”. 

 

Art. 17. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.10)) w art. 30 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, 
funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru An-
tykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego – w wysokości 20% 
wynagrodzenia,”. 

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 
96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 60: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strażak po 15 latach służby nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego 
według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupycjnego, 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 744, 
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 151, poz. 1596, 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.  
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Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Strażacy i członkowie ich rodzin mają prawo do świadczeń określonych w 
ust. 1-3, według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

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

„8. Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną nienależną 
część równoważnika pieniężnego, chyba że zwolnienie nastąpiło z tytułu na-
bycia prawa do emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służ-
by Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.11)).”; 

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

„7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przeznaczo-
nym na cele służbowe lub na terenach zamkniętych, przez strażaka zwolnio-
nego ze służby lub pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych 
do renty rodzinnej po strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wy-
magane do uzyskania emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lute-
go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin,”; 

4) art. 84 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84. Strażak zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu 
mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do 
przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie 
obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu 
mieszkalnego.”; 

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

„2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, wy-

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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mienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin,”; 

6) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi strażaka, 
który pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, a w dalszej kolejności 
dzieciom i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci strażaka spełniali warunki do uzy-
skania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”. 

 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 
65, z późn. zm.12)) w art. 34b w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyj-
nemu, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Żan-
darmerii Wojskowej;”. 

 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450, z późn. zm.13)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z 
dnia 7 marca 1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom, 
funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia-
du, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz 
żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykaza-
niem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, 
nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa oby-
wateli.”. 

 

Art. 21. 

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych i ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.14)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
                                                 
12)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 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 zostały ogłoszone 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. 

14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1264, Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 
708. 
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1) w art. 15 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby, o których 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewi-
dzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”; 

2) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę wojskową, emeryt 
ponownie został powołany do zawodowej służby wojskowej albo 
został przyjęty do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, wysokość emerytury zosta-
je ponownie ustalona w sposób określony w art. 32b i 32c.”; 

3) art. 32c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32c. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nie-
uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów za-
wodowej służby wojskowej lub służby w Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej następuje na wniosek 
emeryta zgłoszony po zakończeniu tej służby. Przepisy art. 15 i 15a 
stosuje się odpowiednio.”; 

4) art. 39a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego powoła-
nia emeryta do zawodowej służby wojskowej albo przyjęcia do 
służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub 
Służbie Więziennej.”. 

 

Art. 22. 

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

 „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

                                                 
15)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin”; 

2)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", zwolnionym 
ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w 
ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie cał-
kowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmier-
ci żywiciela.”; 

3)  w art. 3: 

a)  w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wysługa emerytalna – okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
lub Służbie Więziennej i im równorzędne, łącznie z okresami, o których 
mowa w art. 14 i 16;”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywia-
du Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicz-
nej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie 
Więziennej, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej.”, 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywia-
du Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicz-
nej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie 
Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.”; 

4)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1.  Funkcjonariuszom oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych 
funkcjonariuszach, jeżeli osoby te wskutek szczególnych okoliczno-
ści nie nabyły prawa do zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego 
w ustawie, odpowiednio Ministrowie: właściwy do spraw we-
wnętrznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości, każdy w za-
kresie swojego działania, mogą przyznać w drodze wyjątku zaopa-
trzenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich 
świadczeń przewidzianych w ustawie. 

2.  Członkom rodzin pozostałym po osobach, którym przyznano emery-
turę lub rentę inwalidzką na podstawie ust. 1, organ emerytalny 
przyznaje rentę rodzinną na ich wniosek, jeżeli spełniają warunki 
określone w ustawie. 



©Kancelaria Sejmu  s. 16/16 

2009-01-28 

2a. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od de-
cyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia odwołanie nie 
przysługuje. 

3.  Ministrowie: właściwy do spraw wewnętrznych, Obrony Narodowej 
oraz Sprawiedliwości przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów w 
terminie do dnia 15 stycznia każdego roku informację o świadcze-
niach przyznanych w drodze wyjątku w roku poprzednim.”; 

5)  art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze 
służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym,  Straży Granicznej, Biurze Ochro-
ny Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z 
wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury 
określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i 
okresów z nią równorzędnych.”; 

6)  w art. 13 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie 
Więziennej traktuje się:”; 

7)  w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej 
oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określą, w drodze rozpo-
rządzenia, wykazy chorób i schorzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, 
oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogor-
szenie stanu zdrowia, uwzględniając w szczególności choroby i schorze-
nia, które powstały w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa-
runkami służby oraz te, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz 
uległy nasileniu lub ujawniły się w czasie trwania służby, z zastrzeżeniem 
ust. 4a.”; 

8)  w art. 21: 

a)  w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
orzekające w sprawach kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, komi-
sje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Szefowi Agencji Wywiadu, a także wojskowe komisje lekarskie w stosun-
ku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby 
Wywiadu Wojskowego orzekają także o:”, 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w dro-
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dze rozporządzenia, zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, 
emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wy-
wiadu Wojskowego, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w 
tych sprawach, a także sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekar-
skich oraz wzywania inwalidów na te badania, uwzględniając w orzecze-
niu grupę inwalidztwa, do której funkcjonariusz został zaliczony, związek 
inwalidztwa ze służbą, datę lub okres powstania inwalidztwa oraz ustale-
nia co do samodzielnej egzystencji.”; 

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

„b) czasie pełnienia służby wywiadowczej poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w strefie działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał 
czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 22 ustawy z 
dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.16)) i w art. 26 pkt 
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709), lub kiero-
wał wykonywaniem takich czynności,”; 

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

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i 
Minister Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w 
drodze rozporządzenia, sposób podziału środków funduszu socjalnego 
pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świad-
czeń z tego funduszu, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów 
środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń.”; 

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

„1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury 
lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji od-
powiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Spra-
wiedliwości lub podległych im organów, albo Szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze 
przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosu-
je się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjona-
riuszy.”; 

12) w art. 32 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 
Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin - wojskowy 
organ emerytalny określony na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grud-
nia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.17));”; 

13) art. 33a otrzymuje brzmienie: 

                                                 
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  

17)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 
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„Art. 33a. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 12, 
emeryt ponownie został przyjęty do służby w Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo został po-
wołany do zawodowej służby wojskowej, wysokość emerytury zosta-
je ponownie ustalona w sposób określony w art. 33b i 33c.”; 

14) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej i pełnienia tej służby nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta ustala się 
nową podstawę wymiaru emerytury, w sposób określony w art. 5 ust. 1.”; 

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

„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej 
oraz Minister Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działa-
nia, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu 
osób, o których mowa w ust. 4, rodzaje środków transportu i rodzaje do-
kumentów poświadczających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu, 
wysokość zwrotu kosztów przejazdu oraz terminy wypłaty, mając na 
uwadze rzeczywiste koszty przejazdu najtańszymi dostępnymi środkami 
transportu.”; 

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

„1. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez organ 
podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Sprawiedliwości obowiąz-
ków wynikających z ustawy osoba uprawniona do świadczeń poniosła 
szkodę, organ ten jest obowiązany do jej naprawienia stosownie do prze-
pisów prawa cywilnego.”; 

17) w art. 38 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Obrony Narodowej po za-
sięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby 
Wywiadu Wojskowego oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie 
swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia:”; 

18) art. 40a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia 
emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo powołania 
emeryta do zawodowej służby wojskowej.”; 

19) w art. 41b ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i 
Minister Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o 
których mowa w ust. 4, a także sposób zmniejszania emerytur i rent inwa-
lidzkich w trakcie roku kalendarzowego, mając na uwadze konieczność 
realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz za-
pewnienie sprawności postępowania w tym zakresie.”; 

20) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków nie wypłaca się za okres, 
za który funkcjonariusz otrzymał uposażenie lub świadczenie pieniężne 
przysługujące po zwolnieniu ze służby, określone odpowiednio w przepi-
sach o uposażeniu funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
lub Służby Więziennej, chyba że emerytura lub renta inwalidzka byłaby 
korzystniejsza. W tym przypadku organ emerytalny potrąca z należnej 
emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków kwoty wypłacone z tytu-
łu uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnie-
niu ze służby.”; 

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

„3. Wydatki na świadczenia pieniężne wraz z odsetkami za opóźnienia w wy-
płacie świadczeń, koszty obsługi i przekazywania świadczeń oraz inne 
świadczenia przewidziane w ustawie pokrywa się z budżetu państwa w 
części pozostającej odpowiednio w dyspozycji ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spra-
wiedliwości.”. 

 

Art. 23. 

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej 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 otrzymuje brzmienie: 

„1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej;”. 

 

Art. 24. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników (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) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawi-
cielom Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego i Żandarmerii Wojskowej – w związku z prowadzonym postępowa-
niem;”. 
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Art. 25. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 
1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 18)) w art. 5: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowe-
go i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 
9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wy-
wiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709).”. 

 

Art. 26. 

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, 
poz. 1761, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin.”; 

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

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjona-
riusza, który pozostawał z nim we wspólnym pożyciu, a w dalszej kolejności 
dzieciom oraz rodzicom funkcjonariusza, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariu-
sza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin.”. 

 

Art. 27. (uchylony) 

 

Art. 28. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, 

poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 
1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036. 

19)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, 
Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708. 

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz 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, Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, 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, 
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1) w art. 134 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Straży Granicznej i Służby Więziennej można doręczyć adre-
satom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przezna-
czone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się 
do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu 
doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.”; 

2) w art. 309 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego,”. 

 

Art. 29. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 37 otrzymuje brzmienie: 

„37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany 
w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły 
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 
Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, 
kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, In-
spekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;”; 

2) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kon-
troli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) za-
trzymanej;”; 

3) w art. 53 w ust. 1 dodaje się pkt 7b i 7c w brzmieniu: 

„7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

 7c) Służby Wywiadu Wojskowego;”; 

 4) w art. 66: 

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

„1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-

                                                                                                                                              
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. 

21)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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rupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i jednostek ochrony przeciwpożarowej;”, 

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kon-
trolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego 
lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urzą-
dzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to po-
jazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej;”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, 
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Spra-
wiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 
określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-
nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej 
i straży pożarnej.”; 

5) w art. 72 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;”; 

6) w art. 73: 

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochro-
ny Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby 
Celnej dokonują właściwe organy tych jednostek.”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, 
nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji po-
jazdów, a także starostowie - przekazują odpłatnie wojewodzie mazo-
wieckiemu odpowiednio: blankiety dowodów rejestracyjnych, pozwoleń 
czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do 
rejestracji pojazdów, a także zalegalizowane tablice rejestracyjne nie-
zbędne do rejestracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje dotyczą-
ce przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czaso-
wych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do reje-
stracji oraz tablic rejestracyjnych są informacjami stanowiącymi tajemni-
cę państwową.”; 

7) w art. 76: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory 
dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także jednostki 
organizacyjne właściwe w tych sprawach.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające z obo-
wiązku ochrony informacji niejawnych określi, w drodze zarządzenia nie-
podlegającego ogłoszeniu: 

1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, 
obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wykorzystywa-
nych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

2) szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów reje-
stracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych do-
kumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, o 
których mowa w art. 73 ust. 3a; 

3) szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów. 

5. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1–3, należy uwzględnić w 
szczególności: 

1) konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów po-
chodzących z kradzieży; 

2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych z rejestracją, 
tablicami rejestracyjnymi i innymi oznaczeniami; 

3) koszty działania administracji publicznej w sprawach rejestracji po-
jazdów; 

4) sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy 
wykonywaniu zadań określonych w przepisach dotyczących Biura 
Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 
Straży Granicznej.”; 

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

„5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;”; 

9) w art. 80e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, 
po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 
Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, 
określi, w drodze zarządzenia, sposób wyodrębnienia w ewidencji zbioru da-
nych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3.”; 

10) art. 86 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 86. 1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, i Straży Granicznej, których do-
tyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3, a także do 
pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy 
art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony 
Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając 
specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w 
sposób szczególny, określą, w drodze rozporządzenia: 

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontro-
li pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania 
badań technicznych, wzory dokumentów związanych z uzyska-
niem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważ-
nienia do ich przeprowadzania; 

2) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnio-
nych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych 
pojazdów; 

4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojaz-
dów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Poli-
cji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny; 

5) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych po-
jazdów w stacjach kontroli pojazdów; 

6) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów; 

7) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawują-
cych nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.”; 

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

„5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;”. 

 

Art. 30. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych (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 Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-



©Kancelaria Sejmu  s. 25/25 

2009-01-28 

wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 
8, poz. 67, z późn. zm. 22)).”. 

 

Art. 31. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.23)) 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 Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Gene-
ralnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone 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 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra-
cowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.24)) w art. 
1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służ-
by Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochro-
ny Rządu.”. 

 

Art. 33. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
Nr 137, poz. 887, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„6a) Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,”; 

                                                 
22)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

23)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 
1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, 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. 
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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 Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 
8, poz. 67, z późn. zm.26)).”; 

3) w art. 40 ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu 
prawa ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych 
i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby 
uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej.”. 

 

Art. 34. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.27)) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ubezpieczonym - w razie spełnienia warunków do nabycia prawa do 
świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy mają 
ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywia-
du Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, obli-
czonej z uwzględnieniem okresów składkowych, 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. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przy-
sługują również żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

                                                 
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397, Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 
r. Nr 104, poz. 708.  
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Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, 
jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa do świadczeń okre-
ślonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz człon-
kom rodzin pozostałym po tych osobach.”; 

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wy-
wiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w orga-
nach bezpieczeństwa publicznego),”; 

3) w art. 32 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, 
Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej;”; 

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

„2) Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wy-
wiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w orga-
nach bezpieczeństwa publicznego),”; 

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

„6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa się do kwoty najniższej 
emerytury, jeżeli przysługuje ona osobie, która ma ustalone prawo do emery-
tury wojskowej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.28)) lub do emerytury po-
licyjnej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 18 lu-
tego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożar-
nej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn.  
zm.29)).”; 

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

„2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu 
prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń 
przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których 
mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub 
policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a ustawy 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin lub w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

                                                 
28)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin.”; 

7) w art. 173 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Kapitał początkowy ustala się także dla zwolnionych ze służby: żołnierzy za-
wodowych i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Służby Więziennej, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., jeżeli przed 
dniem 1 stycznia 1999 r. pozostawali oni w służbie i nie mają ustalonego pra-
wa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych 
osób.”. 

 

Art. 35. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.30)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

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

„4. Prezes Instytutu może w każdym czasie zażądać od: 

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

2) Ministra Obrony Narodowej, 

3) Ministra Sprawiedliwości, 

4) prezesa sądu powszechnego i wojskowego, 

5) prokuratora kierującego powszechną i wojskową jednostką organiza-
cyjną prokuratury, 

6) dyrektora Archiwum Akt Nowych oraz innego archiwum państwowe-
go, 

7) Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe-
go, 

 a także innych instytucji, dokumentów nieprzekazanych.”; 

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

„1. Funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych upoważnieni odpowiednio 
przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wy-
wiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu 
Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając w 
zakresie zadań ustawowych, po zawiadomieniu Prezesa Instytutu Pamięci, 
mogą mieć wgląd do danych zawartych w dokumentach gromadzonych 
przez Instytut Pamięci, w granicach upoważnienia.”. 

 
                                                 
30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  
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Art. 36. 

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) służbami ochrony państwa – są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego;”; 

2) art. 15 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 15. W stosunkach międzynarodowych Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełnią 
funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa.”; 

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

„2) Prezesa, wiceprezesa i pracownika Najwyższej Izby Kontroli – przysługu-
ją odpowiednio Szefowi, zastępcy Szefa i upoważnionemu funkcjonariu-
szowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi, zastępcy 
Szefa i upoważnionemu żołnierzowi albo funkcjonariuszowi Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego.”; 

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

„1) dane identyfikujące funkcjonariuszy i żołnierzy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa i byłych Wojskowych Służb Infor-
macyjnych wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze;” 

5) w art. 27:  

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a.  Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec kandydatów 
na członków Rady Ministrów powoływanych w trybie art. 154, 155 lub 
161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 6, z 
wyłączeniem kandydatów powoływanych w trybie art. 154, 155 lub 161 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie sprawdzające prze-
prowadza właściwa służba ochrony państwa na wniosek organu upraw-
nionego do powołania na to stanowisko. Jeżeli do powołania jest upraw-
niony Sejm albo Senat, z wnioskiem tym występuje odpowiednio Marsza-
łek Sejmu albo Marszałek Senatu. Postępowanie powinno być zakończone 
przed upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie tego 
postępowania wraz z wypełnioną ankietą, przekazaniem opinii z uzasad-
nieniem właściwej służby ochrony państwa Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu. Przekazanie 
opinii jest równoznaczne z zakończeniem postępowania sprawdzającego 
w rozumieniu art. 36 ust. 2.”; 

6) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Służba Kontrwywiadu Wojskowego - w przypadku ubiegania się osoby o 
zatrudnienie lub zlecenie prac związanych z obronnością państwa:  
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a) wobec żołnierzy pozostających w czynnej służbie wojskowej i pra-
cowników wojska, 

b) u przedsiębiorców, w jednostkach naukowych lub badawczo-
rozwojowych, których organem założycielskim jest Minister Obrony 
Narodowej, a także w innych jednostkach organizacyjnych, w zakre-
sie, w jakim realizują one produkcję lub usługi, stanowiące tajemnicę 
państwową ze względu na obronność państwa i na potrzeby Sił 
Zbrojnych, 

c) u przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami, technologia-
mi i licencjami objętymi tajemnicą państwową ze względu na obron-
ność państwa, jeżeli uczestnikami tego obrotu są Siły Zbrojne lub 
jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 

d) w wojskowych organach ochrony prawa i wojskowych organach po-
rządkowych;”; 

7) art. 30 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 30. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne oraz Policja, Żandarmeria Wojskowa, 
Straż Graniczna i Służba Więzienna przeprowadzają samodzielne po-
stępowania sprawdzające wobec osób ubiegających się o przyjęcie do 
służby lub pracy w tych organach, stosując odpowiednio przepisy 
ustawy. Przepis stosuje się także w stosunku do osób pełniących 
służbę lub zatrudnionych w tych organach i służbach.”; 

8) w art. 42: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendan-
towi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w 
celu rozpatrzenia odwołania;”, 

b)  w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendan-
towi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w 
celu rozpatrzenia odwołania;”, 

c)  w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendan-
towi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu 
Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w 
celu rozpatrzenia odwołania;”; 
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9) art. 48i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48i. 1. Od wydanej przez pełnomocnika ochrony decyzji o odmowie wyda-
nia poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzji o cofnięciu poświad-
czenia bezpieczeństwa – osobie sprawdzanej służy odwołanie od-
powiednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

2. Do postępowania odwoławczego przed Szefem Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego lub Szefem Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące postę-
powania odwoławczego przed Prezesem Rady Ministrów, z zastrze-
żeniem ust. 3. 

3. Odwołanie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego składa się za pośrednic-
twem pełnomocnika ochrony, który odmówił wydania poświadcze-
nia bezpieczeństwa.”; 

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

„2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego stosuje się do Szefa Agencji Wywiadu, Szefa 
Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Żandarme-
rii Wojskowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej.”; 

11) w art. 66 w ust. 2 w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Służba Kontrwywiadu Wojskowego, jeżeli:”; 

12) w załączniku nr 1 do ustawy w części I:  

a)  pkt 16 otrzymuje brzmienie:  

„16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy ope-
racyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz byłego Urzędu Ochrony Pań-
stwa i byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, a także ich kierunki 
pracy operacyjnej i zainteresowań.”, 

b)  pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24. Informacje dotyczące prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne oraz były Urząd Ochrony Państwa i byłe Wojskowe 
Służby Informacyjne kontroli operacyjnej, niejawnego nabycia lub prze-
jęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ulegających przepad-
kowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi 
obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątko-
wej oraz niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, 
przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.”. 

 

Art. 37. 

W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Po-
licji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 
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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 się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

 „o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego”; 

2) w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego za szkody wyrządzone 
przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obo-
wiązków służbowych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dys-
pozycji organów lub jednostek organizacyjnych podległych, podporząd-
kowanych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Sze-
fa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Sze-
fa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojsko-
wego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza 
Straży Granicznej, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, strażaka Pań-
stwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby Więziennej oraz funk-
cjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 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 się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Stra-
ży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji 
uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulu-
ją odrębne przepisy;”; 

2) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura 
Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy 
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innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepi-
sów posiadają przydzieloną im broń służbową.”; 

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji,  
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Wię-
ziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbro-
jonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, człon-
kowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz 
członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję 
zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sporto-
wej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.”; 

4) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. Przepisów rozdziału nie stosuje się do strzelnic Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony 
Rządu.”. 

 

Art. 39. 

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sfe-
rze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. 
zm.31)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których 
mowa w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nad-
terminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających okreso-
wą służbę wojskową, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej - z wyjątkiem pełniących 
służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Służby Więziennej i Służby Celnej,”. 

 

Art. 40. 

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 
580, z późn. zm.32)) w art. 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 

85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 
1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, 
poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.  

32)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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„7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to koniecz-
ne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,”. 

 

Art. 41. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1505, z późn. zm.33)) w art. 33 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych 
– w zakresie ich kompetencji ustawowych.”; 

2) ust. 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przeka-
zuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, na pisemny i uzasadniony wniosek, złożony za zgodą 
Prokuratora Generalnego.”. 

 

Art. 42. 

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

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

„3. BOR w zakresie koniecznym do wykonywania zadań, o których mowa w 
art. 2 ust. 1, korzysta z pomocy i informacji uzyskanych w szczególności 
przez: Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywia-
du, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywia-
du Wojskowego oraz Żandarmerię Wojskową.”; 

2)  w art. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3)  współdziała z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją 
Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Woj-
skowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz Państwową 
Strażą Pożarną w zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach dla 
osób lub obiektów i urządzeń chronionych,”; 

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

„4.  Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1–3 regulują przepisy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

                                                 
33)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin.”; 

4) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi, który w dniu 
śmierci funkcjonariusza pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w ra-
zie braku małżonka – dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w 
dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do uzyskania renty 
rodzinnej określone przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”. 

 

Art. 43. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 
1189, z późn. zm.34)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 19 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Woj-
skowego,”; 

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

„2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Woj-
skowego,”. 

 

Art. 44. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.35)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

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

„1) Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, woj-
skowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojsko-
wych i dowódcami (komendantami) garnizonów,”; 

2)  w art. 31: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określo-
nych w art. 127 - 132 Kodeksu karnego,”, 

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

                                                 
34)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

35)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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„21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, 
w trybie określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek 
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontr-
wywiadu Wojskowego. 

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb 
realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o 
którym mowa w ust. 21.”. 

 

Art. 45. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.36)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

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

„3. Działalność Szefa ABW i Szefa AW podlega kontroli Sejmu.”; 

2)  art. 11 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 11. Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjal-
nych, zwane dalej „Kolegium”, jako organ opiniodawczo-doradczy w 
sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalno-
ści ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywia-
du Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych da-
lej „służbami specjalnymi”, oraz podejmowanych dla ochrony bez-
pieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Służby Cel-
nej, urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli skar-
bowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3)  w art. 12: 

a)  w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego 
oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”, 

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, a także działalności służb specjalnych z Policją, 
Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem Ochrony Rządu, 
Służbą Celną, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami 
kontroli skarbowej, organami informacji finansowej i służbami roz-
poznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współ-
działania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa,”, 

b) w ust. 3: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
                                                 
36)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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„3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,”, 

- po pkt. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:  

„3a) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,”; 

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów w celu koordynacji działań w dziedzinie 
ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa wydaje wiążące wy-
tyczne oraz żąda informacji i opinii od: 

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu 
do działalności Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą-
du, 

2) Ministra Sprawiedliwości - w odniesieniu do działalności Służ-
by Więziennej, 

3) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do działalności 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego i Żandarmerii Wojskowej, 

4) Szefów Agencji – w odniesieniu do działalności tych Agencji, 

5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w odniesieniu do 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

6) ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w odnie-
sieniu do działalności Służby Celnej, urzędów i izb skarbo-
wych, organów kontroli skarbowej oraz organów informacji fi-
nansowej. 

2. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalno-
ści służb specjalnych wytyczne, o których mowa w ust. 1, w odnie-
sieniu do działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 
Wywiadu Wojskowego Prezes Rady Ministrów wydaje na wniosek 
tego ministra. 

3. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, opiniuje Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. 

4. Prezes Rady Ministrów, zwracając się do Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej o wyrażenie opinii w sprawie, o której mowa w ust. 3, 
załącza opinię Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. 

5. O wydaniu wytycznych Prezes Rady Ministrów niezwłocznie po-
wiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego współ-
działania służb specjalnych może żądać od Szefów tych służb in-
formacji związanych z planowaniem i wykonywaniem powierzo-
nych zadań. Żądanie przekazania informacji skierowane do Szefa 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu 
Wojskowego wymaga równoczesnego powiadomienia Ministra 
Obrony Narodowej. 

7. Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra powołanego w ce-
lu koordynowania działalności służb specjalnych do wykonywania 
czynności, o których mowa w ust. 6. 
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8. W razie konieczności współpracy służb specjalnych w celu realiza-
cji ustawowych zadań Prezes Rady Ministrów obowiązek koordy-
nacji działań w tym zakresie powierza ministrowi powołanemu w 
celu koordynowania działalności służb specjalnych albo Szefowi 
jednej ze służb.”; 

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

„1a. Prezes Rady Ministrów zwracając się do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1, załącza opinię Kole-
gium do Spraw Służb Specjalnych.”; 

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują 
niezzwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi 
Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują 
niezzwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje, 
o których mowa w ust. 1, w każdym przypadku, kiedy Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecyduje. 

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą spraw objętych 
zakresem działania właściwego ministra, Szef Agencji przekazuje je 
temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje ina-
czej.”; 

7) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Jeżeli informacje i materiały uzyskane w wyniku czynności podję-
tych przez ABW albo AW wskazują, że sprawa będąca ich przed-
miotem należy do zakresu działania innych organów służb lub insty-
tucji, Szef właściwej Agencji przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 5-7, 
uzyskane informacje i materiały właściwemu podmiotowi. 

2. Jeżeli informacje i materiały uzyskane w wyniku czynności podję-
tych przez organy, służby lub instytucje uprawnione do wykonywa-
nia czynności operacyjno-rozpoznawczych wskazują, że sprawa bę-
dąca przedmiotem tych czynności należy do zakresu działania ABW 
albo AW, podmioty te przekazują uzyskane informacje i materiały 
właściwej Agencji. 

3. Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez ABW albo AW wska-
zują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub prze-
stępstwa skarbowego albo potwierdzają jego popełnienie, Szef wła-
ściwej Agencji przedstawia je właściwemu prokuratorowi, w celu 
podjęcia decyzji w zakresie ich dalszego procesowego wykorzysta-
nia. 

4. Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez ABW albo AW wska-
zują na  uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub wy-
kroczenia skarbowego albo potwierdzają jego popełnienie, Szef 
właściwej Agencji, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 2, zawiadamia or-
gan właściwy dla ścigania sprawcy. 

5. Jeżeli w toku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych 
ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że sprawa będąca 
przedmiotem tych czynności nie pozostaje w kompetencji ABW al-
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bo AW, Szef właściwej Agencji może podjąć decyzję o jej konty-
nuowaniu, jeżeli jest to uzasadnione bezpieczeństwem państwa. 

6. Szef właściwej Agencji podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 5, 
za zgodą Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 7. Szef wła-
ściwej Agencji powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 
wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie 
takiej zgody. 

7. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalno-
ści służb specjalnych, zgodę, o której mowa w ust. 6, wyraża ten 
minister. 

8. Szef właściwej Agencji, niezwłocznie po uzyskaniu zgody, o której 
mowa w ust. 6 albo 7, powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o kontynuacji czynności, o których mowa w ust. 5. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia niepodlegają-
cego ogłoszeniu, sposób i tryb realizacji przez Szefów Agencji 
obowiązków określonych w ust. 1, 3 i 4, uwzględniając przepisy 
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych.”; 

8) w art. 27: 

a) uchyla się ust. 4, 

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Szefowi 
ABW przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania karnego.”, 

c) uchyla się ust. 17; 

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

„2a. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może ujawniać faktu udzielania pomocy 
ani okoliczności związanych z jej udzielaniem.”; 

10) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z taj-
nej współpracy: 

1) osób, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 
r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób peł-
niących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z 
późn. zm.37)), 

2) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 
2531, z późn. zm.38)) oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy 
lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których 

                                                 
37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zotały ogłoszone 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 i 711. 

38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zotały ogłoszone 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.  
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mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe 
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.39)). 

2. Szefowie Agencji, w celu realizacji zadań Agencji mogą wydać 
zgodę na korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeń-
stwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z za-
strzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalno-
ści służb specjalnych, Szefowie Agencji wyrażają zgodę, 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 wymie-
nionym w art. 18, a także, w zakresie ich właściwości - Szefowi ABW, Sze-
fowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Służby Wywiadu Woj-
skowego.”; 

12) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. 1. Szefowie ABW i AW oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego są zobowiązani do współdziałania w ramach re-
alizacji swoich zadań. 

2.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, zakres i tryb 
współdziałania oraz szczegółowy rozdział kompetencji pomiędzy 
ABW, AW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu 
Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne.”; 

13) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. W sprawach wynikających ze stosunku służbowego Szefa ABW oraz 
Szefa AW właściwy jest Prezes Rady Ministrów lub upoważniony 
przez niego minister powołany w celu koordynowania działalności 
służb specjalnych. Upoważnienie nie może obejmować spraw, o któ-
rych mowa w art. 14.”; 

14) w art. 60 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu: 

„7) dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, 
do której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.”; 

15) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 1. Funkcjonariusze w okresie pełnienia służby nie mogą: 

1) być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółek prawa handlowego, 

2) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyj-
nych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni 
mieszkaniowej, 

                                                 
39) Zmiany wymienionej ustawy zotały ogłoszone 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.  
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3) być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność 
gospodarczą, 

4) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji 
lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakłado-
wego - w każdej z tych spółek, 

5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami,  a także zarządzać taką działalno-
ścią lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowa-
dzeniu takiej działalności. 

2.  Szefowie Agencji, w celu realizacji zadań Agencji, mogą wydać 
zgodę na: 

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

2) posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

3) prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5 

 - jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po 
uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalno-
ści służb specjalnych, Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której 
mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.”; 

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

„1. Funkcjonariuszowi, z zastrzeżeniem ust. 2, nie wolno podejmować zajęcia za-
robkowego poza służbą.”; 

17) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:  

„Art. 80a. Funkcjonariusz składa Szefowi właściwej Agencji oświadczenie o 
swoim stanie majątkowym, o którym mowa w przepisach ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, 
poz. 679, z późn. zm.40)), w trybie określonym w tych przepisach.”; 

18) art. 113 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który nie posiada pra-
wa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje 
prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm po-
wszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamienne-
go lokalu mieszkalnego.”; 

19) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariu-
sza, który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności 
dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali wa-

                                                 
40)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 

1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 
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runki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin.”; 

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

„1. Sąd rejonowy może odmówić wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć i 
sprawę przekazać Szefowi ABW albo Szefowi AW z wnioskiem o wymierze-
nie kary dyscyplinarnej, jeżeli uzna to za wystarczającą reakcję na wykrocze-
nie.”; 

21) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu: 

„Rozdział 10a 

Przepisy karne 

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

1)  jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółki prawa handlowego, 

2)  jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszka-
niowej,  

3)  jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność go-
spodarczą, 

4)  posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji 
lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakłado-
wego - w każdej z tych spółek, 

5) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami, zarządza taką działalnością lub jest 
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności  

– podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz 
Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 
79a ust. 2.  

Art. 153b. 1. Funkcjonariusz Agencji, który wbrew przepisom ustawy wykorzy-
stuje informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów 
władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu 
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 
oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących 
działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

 - podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osią-
gnięcia korzyści osobistej lub majątkowej  

 - podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. 
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Art. 153c. 1. Osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Agencji oraz 
osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Urzędzie Ochro-
ny Państwa, która wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informa-
cje uzyskane podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków 
służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicz-
nej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów 
naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wy-
dawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - 
Prawo prasowe 

 - podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osią-
gnięcia korzyści osobistej lub majątkowej 

 - podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art. 153d. 1. Funkcjonariusz Agencji, który tajnie współpracuje z nadawcą w ro-
zumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji oraz redaktorem naczelnym, dziennikarzem lub osobą 
prowadzącą działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z 
dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

 - podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz 
Agencji, który uzyskał zgodę Szefa Agencji, o której mowa w art. 
37 ust. 2.”. 

 

Art. 46. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 i 
Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

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

„4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 3, wszczyna postępowanie w sprawach 
odosobnienia na wniosek właściwych organów prokuratury, Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego.”; 

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

„1. W czasie stanu wyjątkowego na wezwanie organów prokuratury, Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego osoba mająca ukoń-
czone 17 lat jest obowiązana do udziału, we wskazanym miejscu, w roz-
mowie ostrzegawczej. Wezwanie to może być przekazane w dowolnej 
udokumentowanej formie.”. 

 

Art. 47. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego (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: 
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„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 
przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowe-
go, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę 
Więzienną, Straż Graniczną oraz przez armie obcych państw przebywające 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 się do uprawnień żołnierzy i funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz 
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej i Biura 
Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych.”. 

 

Art. 49. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 
późn. zm.41)) w art. 133 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu 
Wojskowego,”. 

 

Art. 50. 

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 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 się następujące zmiany: 

1) art. 22 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 22. 1. Żołnierz zawodowy, za jego pisemną zgodą, może pełnić zawodową 
służbę wojskową na stanowiskach służbowych w: 

1) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu 
Wojskowego, 

2)  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, 
Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedli-
wości lub Agencji Wywiadu, 

3) innych instytucjach i podmiotach realizujących szczególne za-
dania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa 

- zwanych dalej „instytucjami cywilnymi”. 

2.  Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ujmuje się 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. 

                                                 
41)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 

1842, z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163 poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 
104, poz. 708. 



©Kancelaria Sejmu  s. 45/45 

2009-01-28 

3.  Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza 
się na stanowisko służbowe na zasadach i w trybie określonym w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 
709). 

4.  Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyzna-
cza na wskazane stanowisko służbowe kierownik instytucji cywilnej 
w formie przewidzianej dla tego stanowiska. 

5.  Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową 
w instytucji cywilnej, o której mowa w ust. 1 przysługują uprawnie-
nia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, 
określone w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących służ-
bę w jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

6. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy wyznaczonych na stanowiska 
służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywia-
du Wojskowego określa również ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Woj-
skowego. 

7.  Do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową 
w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio obowiązujące na zajmowanych przez nich stanowi-
skach służbowych przepisy prawa pracy lub przepisy dotyczące sto-
sunku służbowego, odnoszące się do obowiązków pracodawcy i 
pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień niezwiązanych z prze-
biegiem zawodowej służby wojskowej, odpowiedzialności material-
nej pracowników, rozkładu czasu pracy oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także przy-
znawania nagród innych niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (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 pełnienia 
czynnej służby wojskowej nad żołnierzem zawodowym, o którym 
mowa w ust. 1. 

9.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

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

2) szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy 
zawodowych na stanowiska służbowe w instytucjach cywil-
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i odwoływania ze sta-
nowisk; 

3) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzo-
ru, o którym mowa w ust. 8; 

4) szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych 
pełniących zawodową służbę wojskową w instytucjach cywil-
nych oraz przełożonych uprawnionych do sporządzenia opinii. 

10.  Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, ustali w szczególności 
informacje, które powinien zawierać wniosek o wyznaczenie żoł-
nierza zawodowego na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej, 
oraz kompetencje w zakresie wyznaczania na stanowiska służbowe 
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w instytucjach cywilnych i odwoływania z tych stanowisk przez 
Ministra Obrony Narodowej i kierowników instytucji cywilnych.”; 

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

„5) wystąpienia o opinię przez sąd, prokuratora, Żandarmerię Wojskową, 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 
rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznika dyscypliny finansów publicz-
nych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Policję.”; 

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

„3) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych i Komendant Główny Żandarmerii Woj-
skowej – w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego 
podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych jednost-
kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4-6;”; 

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

„3)  Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił 
Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wy-
wiadu Wojskowego i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – w 
odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego pułkownika 
(komandora) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrze-
żeniem pkt. 4-7;”; 

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

„3) w razie wystąpienia o opinię przez sąd, prokuratora, Żandarmerię Woj-
skową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbę Wywiadu Woj-
skowego;”. 

 

Art. 51. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 
2255, z późn. zm.42)) w art. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z 
tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu eme-
rytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także 
uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów 
powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Naj-
wyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy 
określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w 
przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych po-

                                                 
42)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i 

Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67 i Nr 104, poz. 708. 
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wstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty określone w prze-
pisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;”. 

 

Art. 52. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.43)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 71 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej 
pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń woj-
skowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cy-
wilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.44));”; 

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków 
do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepi-
sach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub 
rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie 
służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,”. 

 

Art. 53. 

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 
1800, z późn. zm.45)) w art. 178 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Decyzja Prezesa UKE nakładająca na przedsiębiorców telekomunika-cyjnych 
ograniczenia, o których mowa w ust. 1, wydawana jest z urzędu lub na wnio-
sek prokuratora, Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego 
Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego 
Żandarmerii Wojskowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sze-

                                                 
43)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  

45)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 



©Kancelaria Sejmu  s. 48/48 

2009-01-28 

fa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służ-
by Wywiadu Wojskowego lub Szefa Biura Ochrony Rządu.”. 

 

Art. 54. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.46)) w art. 66 w 
ust. 1 dodaje się pkt 8b i 8c w brzmieniu: 

„8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;”. 

 

Art. 55. 

W ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, ren-
cistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 
(Dz.U. Nr 102, poz. 852 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) w art. 2 w ust. 1 pkt 8 otrzy-
muje brzmienie: 

„8) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 18 lutego 1994 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.47),”. 

 

Art. 56. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (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 będący funkcjonariuszem służb państwowych ma pra-
wo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin, jeżeli spełnia warunki określone w tych przepisach.”. 

 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i dostosowujące  

  

Art. 57. 

Z dniem 30 września 2006 r. znosi się Wojskowe Służby Informacyjne. 
                                                 
46)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 

1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 
75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708. 

47) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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Art. 58. 

1. W terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy: 

1) Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, w drodze za-
rządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powo-
łuje Pełnomocnika do spraw organizacji SKW oraz Pełnomocnika do spraw 
organizacji SWW; 

2) Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję Likwi-
dacyjną oraz wyznacza jej Przewodniczącego; 

3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów powołują 
członków Komisji Weryfikacyjnej.  

2. Pełnomocnikiem do spraw organizacji SKW, Pełnomocnikiem do spraw organiza-
cji SWW, członkiem Komisji Likwidacyjnej oraz członkiem Komisji Weryfika-
cyjnej może zostać osoba, która posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa 
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle 
tajne”. 

 

Art. 59. 

1. Szef WSI jest obowiązany do współdziałania z Pełnomocnikami oraz Komisją Li-
kwidacyjną w zakresie przekazywania spraw prowadzonych przez WSI oraz li-
kwidacji WSI.  

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, formy i tryb współdzia-
łania, o którym mowa w ust. 1, określając obowiązki Szefa WSI w tym zakresie, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

 

Art. 60. 

1. Do zadań Pełnomocników należy zorganizowanie SKW oraz SWW poprzez wyko-
nanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez SKW oraz SWW, 
w tym w szczególności: 

1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia, w terminie 7 
dni od dnia powołania, harmonogramu realizacji przedsięwzięć wynikających 
z zakresu powierzonych im zadań; 

2) opracowanie projektów statutów SKW i SWW; 

3) wyznaczanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW i SWW, 
mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW oraz za-
trudnianie pracowników w SKW i SWW.  

2. Pełnomocnicy wyznaczają żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW 
i SWW, mianują funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW oraz za-
trudniają pracowników w SKW i SWW z dniem 1 października 2006 r. 

3. Wyznaczanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW i SWW jest 
dopuszczalne po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mo-
wa w art. 47 ustawy o SKW oraz SWW. 

4. Mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW jest dopusz-
czalne po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego określonego w ustawie 
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z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. 

5. Pełnomocnicy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra 
Obrony Narodowej, mogą ograniczyć postępowania kwalifikacyjne, o których 
mowa w ust. 3 i 4, w stosunku do żołnierzy WSI oraz funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu ubiegających się o wyznacze-
nie na stanowiska służbowe lub o przyjęcie do służby w SKW lub SWW, poprzez 
odstąpienie od ustalania zdolności fizycznej do służby. 

6. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb spe-
cjalnych, Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 5, w 
porozumieniu z tym ministrem. 

7. Mianowanie na funkcjonariuszy, wyznaczanie na stanowiska oraz zatrudnianie 
osób, o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, następuje po złożeniu oświadczeń, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Weryfikacyjnej. Pełnomocnicy mogą zwrócić się o przekazanie oświadczeń, o któ-
rych mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz protokołów z czynności złożenia wyjaśnień.  

8. Mianowanie na funkcjonariuszy oraz wyznaczanie na stanowiska zaszeregowane 
do stopnia etatowego wyższego niż podpułkownik wymaga zgody Ministra Obro-
ny Narodowej. 

9. Pełnomocnicy wykonują zadania przy pomocy odpowiednio Biura Pełnomocnika 
do spraw organizacji SKW oraz Biura Pełnomocnika do spraw organizacji SWW. 
Wydatki związane z działalnością Biur Pełnomocników pokrywane są z części bu-
dżetu państwa pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.  

10. Pracowników Biur zatrudniają Pełnomocnicy. Biura Pełnomocników ulegają li-
kwidacji z dniem 30 września 2006 r. 

11. Pełnomocnikom, do czasu powołania Szefa SKW oraz Szefa SWW, przysługują 
odpowiednio uprawnienia Szefa SKW oraz Szefa SWW. 

12. Pełnomocnicy kończą swoją działalność z dniem powołania Szefa SKW oraz Szefa 
SWW.  

13. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Pełnomocników. 

 

Art. 61. 

1. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności przygotowanie do prze-
kazania SKW i SWW, odpowiednio do zakresu działania SKW i SWW, nierucho-
mości, środków trwałych i obrotowych pozostających dotychczas w dyspozycji 
WSI, w tym środków obrotowych zgromadzonych w funduszu operacyjnym WSI, 
postępowań w toku prowadzonych przez WSI, materiałów archiwalnych zgroma-
dzonych w wyodrębnionym archiwum WSI oraz pozostałych dokumentów będą-
cych w posiadaniu WSI. 

2. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności inwentaryzacja środków 
z funduszu operacyjnego będących w dyspozycji WSI oraz aktywów operacyjnych 
rejestrowanych i nierejestrowanych będących na stanie oficerów WSI przystępują-
cych do weryfikacji. 

3. Szef WSI, w drodze rozkazu specjalnego, wyznacza żołnierzy WSI, których doty-
czyć ma inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2.    

4. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej, po zasięgnięciu opinii Szefa WSI oraz 
Pełnomocników, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje w spra-



©Kancelaria Sejmu  s. 51/51 

2009-01-28 

wie przekazania SKW i SWW, odpowiednio do zakresu działania SKW i  SWW, 
nieruchomości, środków, postępowań w toku oraz materiałów i dokumentów, o 
których mowa w ust. 1. 

5. Minister Obrony Narodowej przekazuje SKW i SWW, odpowiednio do zakresu 
działania SKW i SWW, nieruchomości, środki, postępowania w toku oraz materia-
ły i dokumenty, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 62. 

1. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej przedstawia Ministrowi Obrony Narodo-
wej, w terminie 7 dni od dnia powołania Komisji Likwidacyjnej, harmonogram re-
alizacji przedsięwzięć wynikających z zakresu zadań Komisji Likwidacyjnej. 

2. Komisja Likwidacyjna składa Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za 
pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w terminie 30 dni 
od dnia zniesienia WSI sprawozdanie ze swojej działalności. 

2a. Marszałek Sejmu może przekazać sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, innym 
organom państwowym realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa lub 
obronności państwa. 

3. Pełnomocnicy, każdy w zakresie swojej właściwości, składają Marszałkowi Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw Służb 
Specjalnych, w terminie 30 dni od utworzenia SKW i SWW, sprawozdania ze 
swojej działalności. 

4. Komisja Likwidacyjna kończy działalność z dniem 30 września 2006 r., z zastrze-
żeniem ust. 2. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogło-
szeniu, sposób realizacji zadań Komisji Likwidacyjnej, mając na uwadze koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji 
WSI oraz wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych. 

 

Art. 63. 

1. Komisja Weryfikacyjna składa się z 12 członków powoływanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady 
Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza Przewodniczącego 
Komisji Weryfikacyjnej spośród jej członków.  

2. Komisja Weryfikacyjna przedstawia Pełnomocnikom lub Szefowi SKW lub Sze-
fowi SWW stanowisko w sprawie zgodności z prawdą oświadczeń, o których mo-
wa w art. 67 ust. 1 i 3. 

3. Komisja Weryfikacyjna zajmuje stanowisko, o którym mowa w ust. 2, w cztero-
osobowych zespołach, utworzonych przez Przewodniczącego Komisji Weryfika-
cyjnej spośród jej członków, po dwóch spośród powołanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Zespół może przedstawić 
Komisji Weryfikacyjnej projekt stanowiska do rozstrzygnięcia. 

4. W przypadku powstania wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą, Ko-
misja Weryfikacyjna informuje o tym osobę, która złożyła oświadczenie, a także 
informuje o możliwości złożenia wyjaśnień. W toku składania wyjaśnień Komisja 
Weryfikacyjna może zadawać pytania dotyczące przebiegu służby lub pracy, w 
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tym postępowań prowadzonych z udziałem danej osoby. Z czynności złożenia wy-
jaśnień sporządza się protokół. 

4a. Wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą zespół może wyjaśniać także 
wysłuchując inne osoby niż określone w ust. 4, jeżeli wyrażą one zgodę na złoże-
nie wyjaśnień. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. Szef SKW i Szef SWW zapewnią członkom Komisji Weryfikacyjnej w tym Prze-
wodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej dostęp do wszelkich, łącznie 
z zawierającymi tajemnicę państwową, materiałów archiwalnych i operacyjnych, a 
także do innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji oświadczeń, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz do sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 70a 
ust. 1. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb dzia-
łania Komisji Weryfikacyjnej, sposób przeprowadzania i dokumentowania doko-
nywanych przez tę komisję czynności, tryb postępowania z dokumentami oraz 
formy i tryb współdziałania z Komisją Weryfikacyjną Szefa WSI, Komisji Likwi-
dacyjnej oraz Szefów SKW i SWW, uwzględniając konieczność zapewnienia pra-
widłowej i efektywnej realizacji zadań tej komisji oraz wymogi dotyczące ochrony 
informacji niejawnych. 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, termin zakończenia działal-
ności Komisji Weryfikacyjnej. 

 

Art. 64. 

1. Obsługę techniczną i administracyjną Komisji Weryfikacyjnej zapewnia Pełno-
mocnik do spraw organizacji SKW.  

2. Od dnia 1 października 2006 r. obsługę techniczną i administracyjną Komisji We-
ryfikacyjnej zapewnia Szef SKW. 

3. Członkom Komisji Weryfikacyjnej przysługują diety za pracę związaną z udziałem 
w Komisji oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w 
przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju. 

4. Wydatki związane z działalnością Komisji Weryfikacyjnej pokrywane są z części 
budżetu państwa pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

 

Art. 65. 

1. W terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy żołnierze zawodowi pełniący 
służbę w WSI oraz pracownicy zatrudnieni w WSI mogą złożyć Pełnomocnikom 
wniosek o wyznaczenie na stanowisko służbowe w SKW lub SWW, mianowanie 
na funkcjonariuszy SKW lub SWW albo zatrudnienie w SKW lub SWW. 

2. Żołnierzy WSI, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo nie zo-
stali wyznaczeni na stanowiska służbowe w SKW albo SWW, mianowani na funk-
cjonariuszy SKW albo SWW oraz zatrudnieni w SKW albo SWW, zwalnia się z 
zajmowanych stanowisk służbowych i wyznacza na inne stanowisko służbowe, 
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przenosi do rezerwy kadrowej albo wypowiada stosunek służbowy zawodowej 
służby wojskowej. 

3. Żołnierze WSI, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyznaczani na stanowiska 
służbowe w sądach wojskowych, w prokuraturach wojskowych, w jednostkach 
Żandarmerii Wojskowej, a także na stanowiska służbowe w wojskowych jednost-
kach rozpoznania oraz jednostkach zwiadowczych. 

4. Stosunki pracy z pracownikami WSI, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, albo nie zostali mianowani na funkcjonariuszy ani zatrudnieni w SKW 
albo SWW, wygasają z dniem zniesienia WSI.  

5. Jeżeli przepisy prawa pracy uzależniają nabycie albo wymiar uprawnień pracowni-
czych od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy albo od nieprzerwanego za-
trudnienia u danego pracodawcy, pracownikom zatrudnionym w WSI, którzy zo-
stali zatrudnieni w SKW albo SWW, okres zatrudnienia w WSI wlicza się do okre-
su zatrudnienia w SKW albo SWW. 

 

Art. 65a. 

Do żołnierzy zawodowych, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 65 ust. 1, nie 
ma zastosowania przepis art. 20 ust. 2 ustawy z  dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr  179, poz. 1750, z późn. zm.48)). 

 

Art. 65b.  

Żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 65a, wykonujący obowiązki służbowe w 
SKW i SWW posiadają uprawnienia i podlegają obowiązkom określonym w rozdziale 
3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego. 

 

Art. 66. 

W terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy byli żołnierze oraz byli pracow-
nicy WSI lub wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie 
wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych mogą złożyć wniosek o 
wyznaczenie na stanowisko służbowe w SKW lub SWW, mianowanie na funkcjonariu-
sza albo zatrudnienie w SKW lub SWW. 

 

Art. 66a. 

Mianowanie na funkcjonariuszy SKW albo SWW, wyznaczanie na stanowiska służbo-
we w  SKW albo SWW oraz zatrudnianie w SKW albo SWW osób, o których mowa w 
art. 65 ust. 1 i art. 66, następuje po złożeniu oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 
1 i 3, oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej, co do zgodności 
oświadczeń z  prawdą, w przypadku sporządzenia takiego stanowiska. 

                                                 
48) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 

2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 
1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. 
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Art. 67. 

1. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, osoba składająca 
wniosek składa oświadczenie, czy w okresie pełnienia służby albo zatrudnienia w 
WSI lub wojskowych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania w zakre-
sie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie 
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, sama lub 
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą: 

1)  wbrew przepisom ustawy ujawniła lub wykorzystała informacje stanowiące ta-
jemnicę państwową lub służbową; 

2) wbrew przepisom ustawy lub ciążącemu na sobie obowiązkowi ujawniła lub 
wykorzystała informacje, uzyskane w wyniku wykonywanych przez WSI albo 
inne organy, służby lub instytucje państwowe czynności operacyjno-
rozpoznawczych; 

3) mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 
dokonaniu czynu zabronionego nie zawiadomiła niezwłocznie organu powoła-
nego do ścigania przestępstw; 

4) utrudniała lub udaremniała postępowanie karne, pomagając sprawcy przestęp-
stwa, w tym przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej; 

5) stosowała przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia in-
nej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia; 

6) wpływała w sposób bezprawny na rozstrzygnięcia, w tym decyzje administra-
cyjne, oraz inne czynności urzędowe organów władzy publicznej, a także na 
zaniechanie ich podjęcia; 

7) prowadziła tajną współpracę z przedsiębiorcą, nadawcą, redaktorem naczel-
nym, dziennikarzem lub podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) tworzyła lub przekazywała fałszywe informacje lub podejmowała inne działa-
nia w celu: 

a) skierowania przeciwko określonej osobie ścigania karnego o przestęp-
stwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub 
przewinienie dyscyplinarne, 

b) pomówienia określonej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postę-
powanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu 
lub rodzaju działalności; 

9) kierowała popełnieniem przez inną osobę czynu, o którym mowa w pkt 1-6 i 8, 
nakłaniała inną osobę do popełnienia takiego czynu, ułatwiła jego popełnienie 
lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleciła jej wykonanie 
takiego czynu; 

10) osiągnęła korzyść majątkową lub osobistą z tytułu działań, o których mowa w 
pkt 1-9. 

2. Oświadczenie obejmuje również działania, o których mowa w ust. 1, mające miej-
sce po zwolnieniu ze służby albo ustaniu zatrudnienia w WSI lub innych wojsko-
wych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu 
wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z 
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dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, jeżeli pozostawały 
one w związku z tą służbą albo zatrudnieniem. 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, osoba składająca 
wniosek składa oświadczenie, czy była lub jest członkiem zarządu, rady nadzor-
czej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu, rady 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, członkiem zarządu fundacji prowa-
dzącej działalność gospodarczą, czy posiada lub posiadała w spółkach prawa han-
dlowego akcje lub udziały, prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą na 
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także czy zarządza lub zarzą-
dzała taką działalnością lub jest lub była przedstawicielem albo pełnomocnikiem w 
prowadzeniu takiej działalności. 

4. Na potrzeby składania oświadczenia, o którym mowa ust. 1: 

1) nadawcą jest: 

a)  osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.49)), 

b) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych nadaw-
cy, 

c)  podmiot dominujący w stosunku do nadawcy w rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), 

d) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych podmio-
tu dominującego 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 późn. 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 prowadzącym działalność wydawniczą jest: 

a) podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ustawie z dnia 
26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, 

b) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych podmio-
tu prowadzącego działalność wydawniczą, 

c) podmiot dominujący w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność 
wydawniczą 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 spółkach publicznych, 

d) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych podmio-
tu dominującego wobec podmiotu prowadzącego działalność wydawni-
czą; 

5) przedsiębiorcą jest:  
                                                 
49)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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. 
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a)  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zarobkową,  

b) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych przed-
siębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiada-
jącą osobowości prawnej, 

c)  podmiot dominujący w stosunku do przedsiębiorcy 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 spółkach publicznych, 

d) osoby wchodzące w skład organów zarządzających i kontrolnych podmio-
tu dominującego wobec przedsiębiorcy. 

5. Przy składaniu oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz wyjaśnień, o których 
mowa w art. 63 ust. 4 i 4a, osoby je składające są zwolnione z mocy prawa z obo-
wiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, 
o których mowa w ust. 1 i 3, uwzględniając konieczność zamieszczenia pouczenia 
o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy oraz ochrony informacji niejaw-
nych. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania oświad-
czeń, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób ich ewidencjonowania, archiwizo-
wania i udostępniania w celu zapewnienia możliwości ich sprawdzenia, uwzględ-
niając konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych. 

 

Art. 68. 

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy oświadczenia, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 i 3, mogą również złożyć żołnierze oraz pracownicy WSI, a także byli 
żołnierze oraz byli pracownicy WSI lub wojskowych jednostek organizacyjnych reali-
zujących zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego 
przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Infor-
macyjnych nieubiegający się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w SKW lub 
SWW, mianowanie na funkcjonariuszy SKW lub SWW albo zatrudnienie w SKW lub 
SWW. 

 

Art. 69. 

1. Nie podlega karze za występek popełniony podczas i w związku z pełnieniem służ-
by lub zatrudnieniem w WSI albo wojskowych jednostkach organizacyjnych reali-
zujących zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowe-
go przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach 
Informacyjnych, kto ujawni jego popełnienie w oświadczeniach, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 i 3, albo składając wyjaśnienia przed Komisją Weryfikacyjną. 

2. Nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony podczas i w 
związku z pełnieniem służby lub zatrudnieniem w WSI albo wojskowych jednost-
kach organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub 
kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. 
o Wojskowych Służbach Informacyjnych, kto ujawni jego popełnienie w oświad-
czeniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, albo składając wyjaśnienia przed 
Komisją Weryfikacyjną. 
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Art. 70. 

1. Komisja Weryfikacyjna składa Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za 
pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w terminie okre-
ślonym na podstawie art. 63 ust. 8, sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. Komisja Weryfikacyjna po zakończeniu swoich prac podaje do publicznej wiado-
mości komunikat o wynikach prac.  

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji podlegających 
podaniu do publicznej wiadomości, uwzględniając konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.  

 

Art. 70a. 

1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, w terminie wyznaczonym przez Prezesa 
Rady Ministrów, sporządza Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI 
oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie 
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 
lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w 
art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy 
obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwany dalej „Raportem”. 

 [2. Raport obejmuje również informacje: 

1) o osobach współdziałających z żołnierzami i pracownikami WSI oraz wojsko-
wych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i 
kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 
r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych prowadzącymi działania, o których 
mowa w ust. 1, 

2) o osobach, które, współdziałając z żołnierzami i pracownikami WSI oraz woj-
skowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu 
i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 
2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, nakłaniały do popełnienia 
czynów w zakresie działań, o których mowa w ust. 1, ułatwiały ich popełnienie 
lub poprzez uzależnienie od siebie polecały ich wykonanie 

 - jeżeli osoby te wiedziały lub przewidywały i godziły się na to, że współuczestniczą 
w działaniach, o których mowa w ust. 1.]  

 ust. 2 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2008 r. Nr 122, poz. 797) 
3. W Raporcie ujawnia się ponadto informacje o osobach zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-
grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, 
poz. 101, z późn. zm.51)), które powzięły wiadomość o działaniach, o których mo-

                                                 
51) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, 

poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 
443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 
89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 
1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i 
Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, 
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, 
poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.  
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wa w ust. 1 i 2, i nie podjęły czynności zmierzających do zaprzestania takich dzia-
łań. 

 art. 70a niezgodny z Konstytucją w zakresie: 
- w jakim nie gwarantuje zainteresowanym osobom dostępu do akt sprawy, 
- w jakim nie gwarantuje stronom prawa do wysłuchania w przedmiocie zebranych in-

formacji, będących podstawą sporządzenia raportu Przewod. Kom. Weryf., 
- w jakim nie przewiduje środków prawnych umożliwiających uruchomienie sądowej 

kontroli decyzji o podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych objętych rapor-
tem Przewod. Kom. Weryf. 

 wyrok TK (Dz.U. z 2008 r. Nr 122, poz. 797) 
 

Art. 70b. 

1. Szef SKW i Szef SWW są obowiązani do współdziałania z Przewodniczącym Ko-
misji Weryfikacyjnej w zakresie sporządzania Raportu. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, formy i tryb współdziałania, 
o którym mowa w ust. 1, wskazując obowiązki Szefa SKW i Szefa SWW w tym 
zakresie. 

 

Art. 70c. 

1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej niezwłocznie przekazuje Raport Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów i wiceprezesom 
Rady Ministrów. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje Raport Marszałkowi Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaje Ra-
port do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”. 

4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podaniu Raportu do pu-
blicznej wiadomości jest równoznaczne ze zniesieniem klauzuli tajności w rozu-
mieniu art. 21 ust. 1 i 3 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 i 
711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600). 

 

Art. 70d. 

1. Jeżeli po przekazaniu Raportu przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów i wicepreze-
som Rady Ministrów ujawnią się nowe okoliczności, które powinny zostać objęte 
Raportem lub wpływają na jego treść, Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, 
niezwłocznie po ujawnieniu nowych okoliczności, sporządza odpowiednie uzupeł-
nienie Raportu. 

2. Jeżeli nowe okoliczności, które powinny zostać objęte Raportem lub wpływają na 
jego treść, zostaną ujawnione w toku działalności SKW lub SWW po zakończeniu 
działalności Komisji Weryfikacyjnej, uzupełnienie Raportu sporządzane jest od-
powiednio przez Szefa SKW lub Szefa SWW, niezwłocznie po ujawnieniu nowych 
okoliczności. 

3. Do uzupełnienia Raportu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 
63 ust. 6a, art. 70b i art. 70c. 
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Art. 71. 

Środki budżetowe pozostałe po likwidacji WSI, nieprzekazane SKW lub SWW, pozo-
stają w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

 

Art. 72. 

1. Należności i zobowiązania WSI stają się należnościami i zobowiązaniami SKW lub 
SWW, odpowiednio do ich zakresu działania. 

2. Minister Obrony Narodowej określi zakres praw i obowiązków wynikających z 
umów i porozumień zawartych przez lub na rzecz WSI, które zostaną przejęte 
przez SKW albo SWW, odpowiednio do ich zakresu działania. 

3. Szef SKW oraz Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, powiadomi strony 
umów i porozumień, o których mowa w ust. 2, o wstąpieniu odpowiednio SKW al-
bo SWW w miejsce WSI. 

 

Art. 73. 

Postępowania i czynności wszczęte w WSI i niezakończone do dnia likwidacji WSI, 
dotyczące spraw, które przeszły do właściwości SKW albo SWW, toczą się nadal we-
dług przepisów dotychczasowych, odpowiednio w SKW albo SWW. 

 

Art. 74. 

Decyzje, poświadczenia bezpieczeństwa, certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa 
przemysłowego oraz umowy i porozumienia wydane lub zawarte przez Szefa WSI na 
podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność, chyba że na 
podstawie odrębnych przepisów zostaną zmienione lub utracą ważność. 

 

Art. 75. 

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie z dnia 9 
czerwca 2006 r. o SKW oraz SWW i w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 
funkcjonariuszy SKW oraz SWW, a także w przepisach ustaw nowelizowanych niniej-
szą ustawą, stosuje się odpowiednio dotychczas obowiązujące przepisy wydane na 
podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz 
ustaw nowelizowanych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile nie są sprzeczne z tymi ustawami. 

 

Art. 76. 

1. Żołnierze oraz pracownicy WSI, a także byli żołnierze oraz byli pracownicy WSI 
lub wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wy-
wiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie usta-
wy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, którzy w trybie 
przewidzianym ustawą nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, 
nie mogą być wyznaczani na stanowiska służbowe w SKW i SWW, mianowani na 
funkcjonariuszy SKW i SWW oraz zatrudniani w SKW i SWW, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 
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2. Żołnierz lub pracownik WSI przebywający za granicą w celu realizacji zadań służ-
bowych, który ze względu na bezpieczeństwo państwa nie może złożyć oświad-
czenia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3, może być wyznaczony na stanowisko 
służbowe 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 zgodą 
Ministra Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej o fakcie wyrażenia zgo-
dy powiadamia niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady 
Ministrów. 

3. W stosunku do żołnierzy i pracowników WSI, wyznaczonych na stanowiska służ-
bowe w SKW i SWW, mianowanych na funkcjonariuszy SKW i SWW oraz za-
trudnionych w SKW i SWW w trybie określonym w ust. 2, można, za zgodą Mini-
stra Obrony Narodowej, odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyj-
nego, o którym mowa w art. 60 ust. 3 i 4, jeżeli jest to uzasadnione względami 
bezpieczeństwa państwa. 

4. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb spe-
cjalnych, Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2 i 3, w 
porozumieniu z tym ministrem. 

5. Wyznaczenie na stanowisko służbowe w SKW albo SWW, mianowanie na funk-
cjonariusza SKW albo SWW oraz zatrudnienie w SKW albo SWW osoby, o której 
mowa w ust. 2, po upływie terminu określonego w tym przepisie może nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz złożeniu oświadczenia, o 
którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3. 

6. Żołnierz lub pracownik WSI, o którym mowa w ust. 2, który w trybie określonym 
w tym przepisie został wyznaczony na stanowisko służbowe w SKW albo SWW, 
mianowany na funkcjonariusza SKW albo SWW albo zatrudniony w SKW albo 
SWW, jest obowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3, 
w terminie 14 dni od dnia powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Osobę, o której mowa w ust. 6, która nie złoży oświadczenia w terminie  
określonym w tym przepisie, zwalnia się ze służby albo pracy w SKW i SWW. 

 

Art. 77.  

1. Osoba, o której mowa w art. 65 ust. 1, wyznaczona na stanowisko służbowe w 
SKW albo SWW albo mianowana na funkcjonariusza SKW albo SWW, która w 
dniu wejścia w życie ustawy: 

1) korzysta z tajnej współpracy z nadawcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, redaktorem naczelnym, dzien-
nikarzem lub osobą prowadzącą dzałalność wydawniczą, o których mowa w 
ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, 

2) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 
handlowego, 

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z 
wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 

4) jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, 

5) posiada w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przed-
stawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, lub 
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6) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi 
osobami albo zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy peł-
nomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności 

 - jest obowiązana do zaprzestania tajnej współpracy, sprawowania funkcji, prowa-
dzenia działalności, a także do zbycia odpowiedniej ilości akcji lub udziałów w 
terminie 6 miesięcy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostanie wydana zgo-
da, o której mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. 

2. Do osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym przepisie nie sto-
suje się art. 52 ust. 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. 

 

Art. 78. 

1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, 
który w dniu wejścia w życie ustawy: 

1) korzysta z tajnej współpracy z nadawcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, redaktorem naczelnym, dzien-
nikarzem lub osobą prowadzącą działalność wydawniczą, o których mowa w 
ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, 

2) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 
handlowego, 

3) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z 
wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 

4) jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, 

5) posiada w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przed-
stawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, lub 

6) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi 
osobami albo zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy peł-
nomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności 

 - jest obowiązany do zaprzestania tajnej współpracy, sprawowania funkcji, prowa-
dzenia działalności, a także do zbycia odpowiedniej ilości akcji lub udziałów w 
terminie 6 miesięcy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostanie wydana zgo-
da, o której mowa w art. 37 ust. 2 lub art. 79a ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, 
poz. 676, z późn. zm.52)). 

2. Do funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym prze-
pisie nie stosuje się art. 153a ust. 1 i art. 153d ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

 

                                                 
52)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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Rozdział 4 

Przepis karny 

 

Art. 79. 

Kto w oświadczeniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub 3, oświadczył nieprawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Art. 79a. 

Kto w wyjaśnieniach, o których mowa w art. 63 ust. 4 i 4a, oświadczył nieprawdę, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

 

Art. 80. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5-56, 
oraz art. 77 i art. 78, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. 

 

 

 

 

  

 

 


