
Druk nr 1342-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU

USTAWY O WOJSKOWYCH SŁUŻBACH INFORMACYJNYCH

o rządowym projekcie ustawy o
Wojskowych Służbach Informacyjnych
(druk nr 897)

Sejm na 47 posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003 r. –  zgodnie z artykułem 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1342 do
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Wojskowych
Służbach Informacyjnych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 8 maja
2003 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) ustawie nadać brzmienie:
„USTAWA

z dnia .............. 2003 r.

o wojskowych służbach specjalnych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Art. 1. 1. Tworzy się Kontrwywiad Wojskowy oraz Wywiad Wojskowy.

2. Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad Wojskowy są wyodrębnionymi
służbami specjalnymi wchodzącymi w skład Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

 Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:



1) „Siły Zbrojne” - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

2) „Szef Sztabu Generalnego” - Szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego;

3) „żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego” lub „żołnierze Wywiadu
Wojskowego” - żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę
wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach
organizacyjnych, w kolejności Kontrwywiadu Wojskowego lub
Wywiadu Wojskowego.

Art. 3. 1. Kontrwywiad Wojskowy podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony
Narodowej.

2. Wywiad Wojskowy podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. Działalność Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego podlega
kontroli Sejmu.

Art. 5. 1. Szefa Kontrwywiadu Wojskowego wyznacza na stanowisko służbowe i
zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb
Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

2. W strukturze Kontrwywiadu Wojskowego tworzy się cywilne
stanowisko pierwszego zastępcy Szefa Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Pierwszego Zastępcę Szefa Kontrwywiadu Wojskowego powołuje i
odwołuje, a pozostałych zastępców Szefa Kontrwywiadu Wojskowego
wyznacza na stanowisko służbowe i zwalnia z niego Minister Obrony
Narodowej na wniosek Szefa Kontrwywiadu Wojskowego, po
zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Art. 6. 1. Szefa Wywiadu Wojskowego wyznacza na stanowisko służbowe i
zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej na wniosek Szefa Sztabu
Generalnego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej
Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

2. W strukturze Wywiadu Wojskowego tworzy się cywilne stanowisko
pierwszego zastępcy Szefa Wywiadu Wojskowego.

3. Pierwszego zastępcę Szefa Wywiadu Wojskowego powołuje i odwołuje,
a pozostałych zastępców Szefa Wywiadu Wojskowego wyznacza na
stanowisko służbowe i zwalnia z niego Minister Obrony Narodowej na
wniosek Szefa Wywiadu Wojskowego po zasięgnięciu opinii Szefa
Sztabu Generalnego oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb
Specjalnych.

Art. 7. 1. Szefem Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Wywiadu Wojskowego
może zostać oficer zawodowy pełniący czynną służbę w Siłach
Zbrojnych, który:

1) korzysta w pełni z praw publicznych,

2) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i
patriotyczną,

3) daje rękojmię należytego wykonywania zadań



4) spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących
tajemnicę państwową, oznaczoną klauzulą „ściśle tajne”,

5) nie pełnił służby zawodowej, nie pracował i nie był
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa,
wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1061, z 1999 r. Nr 38, poz.
360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676),

6) nie był funkcjonariuszem państwa komunistycznego w rozumieniu art.
2 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 5.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, do zastępców Szefa Kontrwywiadu
Wojskowego i zastępców Szefa Wywiadu Wojskowego stosuje się
wymogi określone w ust. 1.

3. Na stanowisko I-szego zastępcy Szefa Kontrwywiadu oraz I-szego
zastępcy Szefa Wywiadu może zostać powołana osoba  spełniająca
łącznie następujące warunki:

1) nie jest żołnierzem zawodowym czynnej służby wojskowej,

2) nie jest funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Agencji Wywiadu,

3) nie jest funkcjonariuszem Policji, ani członkiem innej umundurowanej
formacji zbrojnej.

Rozdział 2

Zakres działania i organizacji Kontrwywiadu Wojskowego

i Wywiadu Wojskowego

Art. 8. 1. Do zadań Kontrwywiadu Wojskowego należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie wewnętrznych

zagrożeń godzących w obronność i bezpieczeństwo państwa, w
szczególności:

a) bezpieczeństwo Sił Zbrojnych,
b) konstytucyjne podstawy demokratycznego ładu

Rzeczypospolitej Polskiej,
c) sprawowanie  cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi;

2) rozpoznawanie i przeciwdziałanie zbrodni szpiegostwa w Siłach
Zbrojnych;

3) rozpoznawanie i przeciwdziałanie naruszeniom tajemnicy
państwowej, w zakresie obronności państwa;

4) kontrwywiadowcza ochrona polskich ataszatów wojskowych za
granicą oraz polskich jednostek wojskowych przebywających poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

5) kontrwywiadowcza ochrona państwowego przemysłu
zbrojeniowego i innych przedsiębiorców, jednostek naukowych
oraz badawczo-rozwojowych wykonujących prace lub zlecenia na
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa na podstawie umów
lub przepisów prawa;



6) prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz
kryptoanalizy;

7) realizowanie w granicach swojej właściwości określonej w
odrębnych przepisach zadań służby ochrony państwa oraz
wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie
ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
dotyczących spraw obronności państwa;

8) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom państwa informacji mogących mieć istotne
znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpieczeństwa militarnego państwa, w szczególności
bezpieczeństwa Sił Zbrojnych;

9) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i
umowach międzynarodowych.

2. Działalność Kontrwywiadu Wojskowego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jego
działalnością na terytorium państwa obcego wyłącznie w zakresie
realizacji zadań określonych w ust. 1.

Art. 9. 1. Do zadań Wywiadu Wojskowego należy:
1) rozpoznanie, zapobieganie oraz zwalczanie zewnętrznych zagrożeń

godzących w obronność, niepodległość, niepodzielność terytorium
i nienaruszalność granic Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede
wszystkim w bezpieczeństwo Sił Zbrojnych;

2) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach
napięć i konfliktów międzynarodowych, mających wpływ na
obronność państwa, planowanie obronne i bezpieczeństwo polskich
jednostek wojskowych przebywających poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowanie działań w celu
eliminowania tych zagrożeń;

3) prowadzenie wywiadu radioelektronicznego oraz kryptoanalizy;
4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie

właściwym organom państwa informacji mogących mieć istotne
znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpieczeństwa militarnego państwa, w szczególności
bezpieczeństwa Sił Zbrojnych;

5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawa i
umowach międzynarodowych.

2. Zadania Wywiadu Wojskowego, o których mowa w ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 3, realizowane są poza granicami Rzeczypospolitej
polskiej.

3. Działalności Wywiadu Wojskowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej może być prowadzona wyłącznie, w związku z jego
działalnością poza granicami państwa polskiego.

Art. 10. Wywiad Wojskowy realizując swoje zadania uwzględnia w pierwszym
rzędzie operacyjno-taktyczne potrzeby Sił Zbrojnych, w tym
dowódców okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych.



Art. 11. W czasie stanów nadzwyczajnych, w razie ogłoszenia mobilizacji oraz w
stanie wojny Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad Wojskowy wykonują
także zadania określone w odrębnych przepisach.

Art. 12. 1. Minister Obrony Narodowej określa kierunki działania Kontrwywiadu
Wojskowego.

2. Szef Sztabu Generalnego określa kierunki działania Wywiadu
Wojskowego oraz zapewnia współdziałanie Wywiadu Wojskowego z
jednostkami Sił Zbrojnych.

Art. 13. 1. Kontrwywiad Wojskowy przy realizacji swoich zadań, współdziała:
1) z Żandarmerią Wojskową, Szefem Sztabu Generalnego,

dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, okręgów wojskowych,
jednostek i garnizonów wojskowych;

2) z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą
Graniczną, organami kontroli skarbowej oraz innymi organami
powołanymi do wykonania czynności operacyjno-rozpozna-
wczych, w tym także z organami powołanymi do ścigania
przestępstw.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb
współdziałania Kontrwywiadu Wojskowego z organami, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych
organów oraz zadań Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia zakres i
tryb współdziałania Kontrwywiadu Wojskowego z organami, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych
organów oraz zadań Kontrwywiadu Wojskowego.

Art. 14. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb
wzajemnej wymiany informacji oraz współdziałania Wywiadu
Wojskowego z Agencją Wywiadu z uwzględnieniem właściwości i
kompetencji Agencji Wywiadu oraz zadań Wywiadu Wojskowego.

Art. 15. 1. Działalność Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego
jest finansowana wyłącznie z budżetu państwa.

2. Koszty realizacji zadań Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu
Wojskowego, w zakresie których - ze względu na wyłączenie ich
jawności - nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych,
rachunkowości i zamówieniach publicznych, są finansowane z
utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego.

3. Minister Obrony Narodowej w stosunku do Kontrwywiadu
Wojskowego oraz na wniosek Szefa Sztabu Generalnego w stosunku do
Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzeń, odrębnie dla
każdej ze służb - stanowiące tajemnicę państwową, szczegółowe zasady
i tryb ewidencji oraz gospodarowania funduszem operacyjnym, o
którym mowa w ust. 2 z uwzględnieniem mienia nabytego ze środków
tego funduszu.

Art. 16. Pierwszemu zastępcy Szefa Kontrwywiadu wojskowego oraz odpowiednio
pierwszemu zastępcy Szefa Wywiadu Wojskowego podlegają
bezpośrednio:

1) służby kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa wewnętrznego;



2) służby finansowo-księgowe;
3) służby kadrowe.

Art. 17. Minister Obrony Narodowej w stosunku do Kontrwywiadu Wojskowego, a
na wniosek Szefa Sztabu Generalnego w stosunku do Wywiadu
Wojskowego, w drodze zarządzeń odrębnie dla każdej ze służb, nadaje:

1) statut, który określa jej organizację wewnętrzną;
2) tworzy, przekształca i znosi terenowe oraz specjalistyczne

jednostki organizacyjne Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Wywiadu Wojskowego.

Art. 18. 1. Szefowie Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego, każdy
dla swojej służby, nadają regulaminy organizacyjne jednostkom
organizacyjnym, w których szczegółowo określają ich strukturę,
organizację wewnętrzną oraz stan etatowy.

2. Szefowie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego
mogą tworzyć zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając
ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

Art. 19. 1. Szefowie Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego są
przełożonymi odpowiednio żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego i
Wywiadu Wojskowego.

2. Szefowie Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego kierują
swoimi służbami bezpośrednio lub przez swoich zastępców.

Art. 20. 1. Służbę w Kontrwywiadzie Wojskowym oraz w Wywiadzie Wojskowym
może pełnić wyłącznie żołnierz zawodowy służby czynnej, który:

1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i

patriotyczną;
3) daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
4) jest członkiem co najmniej korpusu podoficerów zawodowych

kadry Sił Zbrojnych;
5) posiada co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje

zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w
Kontrwywiadzie Wojskowym i w Wywiadzie Wojskowym;

6) nie był funkcjonariuszem państwa komunistycznego w rozumieniu
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z 1998 r. Nr 38, poz. 360, z
2000 r. Nr 48, poz. 552 i z 2002 r. nr 74, poz. 676).

2. Przyjęcie kandydata do służby w Kontrwywiadzie Wojskowym albo w
Wywiadzie Wojskowym następuje, po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego, na które składają się:

1) rozpatrzenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza
osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o
przebiegu służby w wojsku polskim lub zatrudnieniu;

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;



3) postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie
informacji niejawnych;

4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w
Kontrwywiadzie Wojskowym lub w Wywiadzie Wojskowym, w
tym przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Art. 21. 1. Minister Obrony narodowej określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie
dla każdej ze służb, dodatkowe - poza warunkami ogólnymi ustalonymi
dla żołnierzy zawodowych - warunki fizyczne i psychiczne oraz
kwalifikacje żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu
Wojskowego, w szczególności wymagania co do stanu zdrowia i
sprawności fizycznej oraz umiejętności.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie
dla każdej ze służb, wzór kwestionariusza osobowego oraz
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Kontrwywiadzie
Wojskowym lub w Wywiadzie Wojskowym, uwzględniając czynności
niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej żołnierza ubiegającego się o
przyjęcie do służby.

3. Minister Obrony narodowej określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie
dla każdej ze służb, zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do
służby w Kontrwywiadzie Wojskowym i w Wywiadzie Wojskowym, a
także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb
postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

Art. 22. 1. Dokumentem potwierdzającym pełnienie służby przez żołnierza
Kontrwywiadu Wojskowego lub Wywiadu Wojskowego oraz
posiadanie przez niego prawa wykonywania czynności należących do
zakresu działania odpowiedniej służby jest legitymacja służbowa
żołnierza Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie
dla każdej służby, wzór legitymacji żołnierza Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego, organ właściwy do jej
wydawania, wymiany i unieważnienia oraz dokonywania w niej
wpisów, przypadki, w których podlega ona wymianie, zwrotowi lub
unieważnieniu, a także tryb postępowania w razie utraty, jak również
sposób posługiwania się tą legitymacją.

Art. 23. 1. Materiały archiwalne oraz inną dokumentację Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego przechowuje się zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w archiwum
wyodrębnionym w kolejności Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu
Wojskowego.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, odrębnie dla
każdej ze służb, szczegółowe zasady i tryb postępowania z materiałami
archiwalnymi i inną dokumentacją Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Wywiadu Wojskowego oraz warunki dostępu i korzystania z zasobów
archiwum wyodrębnionego Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu
Wojskowego.

Art. 24. 1. Kontrwywiad Wojskowy oraz Wywiad Wojskowy posiada swój znak.



2. Minister Obrony Narodowej określi w drodze zarządzeń, odrębnie dla
każdej ze służb, wzór znaku Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Wywiadu Wojskowego, z uwzględnieniem przepisów o znakach Sił
Zbrojnych.

Art. 25. Do żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy Wywiadu
Wojskowego w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie,
stosuje się przepisy dotyczące służby wojskowej żołnierzy
zawodowych.

Rozdział 3

Uprawnienia i obowiązki żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego

i Wywiadu Wojskowego

Art. 26. 1. W granicach zadań określonych przepisami niniejszej ustawy, żołnierze
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego wykonują:

1) czynności operacyjno-rozpoznawcze;
2) czynności analityczno-informacyjne;
3) inne czynności służbowe, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak

stanowią.

2. Żołnierzom Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego
nie przysługują uprawnienia do prowadzenia czynności
dochodzeniowo-śledczych oraz wydawania poleceń określonego
zachowania się.

Art. 27. 1. Jeżeli czynności podjęte przez żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego
wykazują, że sprawa będąca ich przedmiotem należy do zakresu
działania innych organów lub służb państwowych niezwłocznie
przekazują uzyskane informacje i materiały właściwemu organowi lub
służbie.

2. Jeżeli czynności podjęte przez organy uprawnione do wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych wykazują, że sprawa będąca
przedmiotem ich czynności służbowych należy do zakresu działania
Kontrwywiadu Wojskowego, to organy te niezwłocznie przekazują
uzyskane informacje i materiały do Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Jeżeli informacje uzyskane w toku czynności służbowych żołnierzy
Kontrwywiadu Wojskowego uzasadniają przypuszczenie popełnienia
przestępstwa, Kontrwywiad Wojskowy przekazuje niezwłocznie
uzyskane informacje i materiały odpowiednio prokuratorowi,
Żandarmerii Wojskowej. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
organom kontroli skarbowej lub Policji.

Art. 28. 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie
nie objętym przepisami Kodeksu postępowania karnego,
podejmowanych przez żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego w celu
realizacji zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, a także w celu
zapobieżenia lub wykrycia przestępstw ściganych na mocy umów i
porozumień międzynarodowych, sąd na pisemny wniosek Szefa
Kontrwywiadu Wojskowego, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, może w drodze postanowienia zarządzić
kontrolę operacyjną.



2. Do prowadzenia kontroli operacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy
art. 27 ust. 2-19 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz.
676) oraz wydanych na podstawie tego przepisu aktów wykonawczych,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Obowiązki i uprawnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
związane ze stosowaniem kontroli operacyjnej przysługują związane ze
stosowaniem kontroli operacyjnej przysługują odpowiednio Szefowi
Kontrwywiadu Wojskowego. Sądem właściwym do załatwienia spraw,
o których mowa w ust. 1 i 2 jest Wojskowy Sąd Okręgowy w
Warszawie.

Art. 29. 1. W zakresie swoich zadań żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego i
Wywiadu Wojskowego mogą uzyskiwać informacje, w tym także
niejawne, gromadzić je, sprawdzać, analizować i przetwarzać.

2. Minister Obrony Narodowej określi, odrębnie dla każdej ze służb, w
tym niejawnych w jednostkach organizacyjnych Kontrwywiadu
Wojskowego i Wywiadu Wojskowego.

Art. 30. 1. W zakresie zadań Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego
oraz jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań
żołnierze tych służb mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane
osobowe, a także korzystać z danych osobowych i innych informacji
uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje
państwowe oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.

2. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego mogą
w szczególnie uzasadnionych i usprawiedliwionych okolicznościami
przypadkach, w ramach realizacji ustawowych zadań odpowiednio
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu Wojskowego, zbierać dane,
o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr
49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087). Dane osobowe, o których mowa w
niniejszym ustępie są przetwarzane przez Kontrwywiad Wojskowy oraz
Wywiad Wojskowy w wyodrębnionych Zbiorach Danych Osobowych.

3. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu wykonywania
ustawowych zadań Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu
Wojskowego są przechowywane przez okres, w którym są one
niezbędne do realizacji tych zadań. Szefowie Kontrwywiadu
Wojskowego i Wywiadu Wojskowego dokonują weryfikacji tych
danych co 10 lat od dnia uzyskania informacji i usuwają zbędne dane
po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

4. Administrator zbioru danych jest obowiązany udostępnić dane osobowe,
o których mowa w ust. 1, na podstawie imiennego upoważnienia
wydawanego przez Szefa Kontrwywiadu Wojskowego, okazanego wraz
z legitymacją żołnierza Kontrwywiadu Wojskowego.

5. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres,
warunki i tryb przekazywania do Kontrwywiadu Wojskowego
informacji przez organy, służby i instytucje państwowe, o których



mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących tych
organów.

6. Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia, wzór
upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.

Art. 31. 1. W związku z wykonywaniem swoich zadań, Kontrwywiad Wojskowy i
Wywiad Wojskowy zapewnia ochronę danych identyfikacyjnych
odpowiednio żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu
Wojskowego i osób, o których mowa w art. 33 ust. 1, środków, form i
metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz osłonę
własnych urządzeń, obszarów i obiektów.

2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych żołnierze
Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego mogą
posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych
identyfikacyjnych żołnierza oraz środków, którymi posługuje się przy
wykonywaniu zadań służbowych.

3. Osoby udzielające żołnierzom Kontrwywiadu Wojskowego lub
Wywiadu Wojskowego pomocy przy wykonywaniu czynności
operacyjno-rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o
których mowa w ust. 2.

4. Kontrwywiad Wojskowy, na wniosek upoważnionych organów, służb i
instytucji państwowych, sporządzają i wydają dokumenty wojskowe
uniemożliwiające ustalenie danych identyfikacyjnych żołnierzy oraz
funkcjonariuszy i pracowników tych organów, służb i instytucji, a także
prowadzą centralny rejestr tych dokumentów.

5. Na wniosek Szefa Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Wywiadu
Wojskowego, upoważnione organy, służby i instytucje państwowe
wydają dokumenty i znaki identyfikujące osoby posługujące się nimi
jako funkcjonariuszy lub pracowników.

6. Nie popełnia przestępstwa:
1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów. o

których mowa w ust. 2, 3 i 4;
2) kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3 i 4;
3) kto udziela pomocy w sporządzaniu dokumentów, o których mowa

w ust. 2, 3 i 4;
4) żołnierz Kontrwywiadu Wojskowego lub Wywiadu Wojskowego, a

także osoba wymieniona w ust. 3, posługujący się przy
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, sposób
współdziałania właściwych organów, służb instytucji państwowych z
Szefem Kontrwywiadu Wojskowego przy prowadzeniu rejestru, o
którym mowa w ust. 4, z uwzględnieniem wymogów dotyczących
ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, odrębnie dla
każdej ze służb, z uwzględnieniem wymogów dotyczących ochrony
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
szczegółowy tryb, o którym mowa w ust. 2 i 3, a także sposób
prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.



Art. 32. Żołnierza Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego, w ramach
realizacji ustawowych zadań odpowiednio Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Wywiadu Wojskowego, za jego zgodą, można oddelegować do
wykonywania zadań służbowych poza jego służbą, po przeniesieniu go
dyspozycji odpowiednio Szefa Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu
Wojskowego.

Art. 33. 1. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego przy
wykonywaniu swoich zadań mogą korzystać, z zastrzeżeniem art. 34, z
pomocy osób nie będących ich żołnierzami. Zabronione jest, z
zastrzeżeniem ust. 2, ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy
żołnierzom Kontrwywiadu Wojskowego przy wykonywaniu czynności
operacyjno-rozpoznawczych.

2. Ujawnianie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych w art. 35 ust. 4.

3. Za udzielenie pomocy żołnierzom Kontrwywiadu Wojskowego lub
żołnierzom Wywiadu Wojskowego, osobom o których mowa w ust. 1,
może być przyznane wynagrodzenie z funduszu operacyjnego.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, w razie doznania uszczerbku na
zdrowiu wskutek wypadku powstałego w czasie udzielania pomocy
żołnierzom Kontrwywiadu Wojskowego lub żołnierzom Wywiadu
Wojskowego lub w związku z jej udzielaniem, a także członkom rodzin
zmarłych wskutek takiego wypadku, przysługuje jednorazowe
odszkodowanie, renta inwalidzka i rodzinna oraz świadczenia
wyrównawcze, na zasadach i w trybie określonym przepisami o
świadczeniach osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Art. 34. 1. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego oraz żołnierze Wywiadu
Wojskowego nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z
tajnej współpracy 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 pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, 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 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

2. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego oraz żołnierze Wywiadu
Wojskowego nie mógł przy wykonywaniu swoich zadań w sposób tajny
obejmować oraz pełnić stanowisk i funkcji publicznych, o których
mowa w art. 3 powołanej w ust. 1 ustawy.

3. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego oraz żołnierze Wywiadu
Wojskowego nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań w sposób
tajny współpracy osób, które były współpracownikami organów
bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z
1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 i z 2002 r. Nr 74, poz.
676).

7. Żołnierze Kontrwywiadu Wojskowego  oraz żołnierze Wywiadu
Wojskowego nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań w sposób
tajny współpracy słuchaczy seminariów i szkół duchownych oraz osób
duchownych i konsekrowanych Kościoła Katolickiego, a także osób



duchownych i konsekrowanych należących do innych kościołów lub
związków wyznaniowych działających na podstawie przepisów
polskiego prawa.

Art. 35. 1. Minister Obrony Narodowej może zezwalać żołnierzom i pracownikom
Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego oraz byłym
żołnierzom i pracownikom tych służb, po ustaniu stosunku służbowego
lub stosunku pracy w Kontrwywiadzie Wojskowym lub w Wywiadzie
Wojskowym, a także osobom udzielającym im pomocy w
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, na udzielenie
informacji niejawnej określonej osobie lub instytucji.

2. Ministrowi Obrony Narodowej przysługują także uprawnienia, o
których mowa w ust. 1, wobec byłych żołnierzy i pracowników
Wojskowych Służb Informacyjnych.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może dotyczyć udzielania
informacji o:

1) osobie, jeżeli zostały uzyskane w wyniku prowadzonych przez
Kontrwywiad Wojskowy oraz Wywiad Wojskowy oraz inne
organy, służby lub instytucje państwowe czynności operacyjno-
rozpoznawczych;

2) szczegółowych formach i metodach prowadzenia czynności
operacyjno-rozpoznawczych oraz o stosowanych w związku z ich
prowadzeniem siłach, środkach i sposobach;

3) osobie udzielającej pomocy żołnierzom Kontrwywiadu
Wojskowego lub Wywiadu Wojskowego, o której mowa w art. 32
ust. 1.

4. Zakazu określonego w ust. 2 nie stosuje się w przypadku żądania
prokuratora albo sądu zgłoszonego w celu ścigania karnego z
oskarżenia publicznego za czyn zabroniony, stanowiący zbrodnię, albo
żądania Rzecznika Interesu Publicznego lub przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

5. Zakazu określonego w ust. 2 nie stosuje się również w przypadku
żądania prokuratora lub sądu uzasadnionego podejrzeniem popełnienia
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z
wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych.

6. W razie odmowy zwolnienia żołnierza, pracownika lub udzielającej im
pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych od
obowiązku zachowania tajemnicy państwowej albo odmowy
zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów objętych
tajemnicą państwową, pomimo żądania prokuratora lub sądu,
zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o przestępstwo
określone w art. 105 Kodeksu karnego lub o zbrodnię ściganą z
oskarżenia publicznego, Minister Obrony Narodowej przedstawia
żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia Pierwszemu Prezesowi
Sądu Najwyższego. Jeżeli Prezes Sądu Najwyższego stwierdzi, że
uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest konieczne do
prawidłowości postępowania karnego, Minister Obrony Narodowej jest
obowiązany zwolnić od zachowania tajemnicy lub udostępnić
dokumenty i materiały objęte tajemnicą.



Art. 36. Nie popełnia przestępstwa ten, kto ujawnia przed organami ścigania,
organami kontroli państwowej bądź przed Komisją ds. Służb
Specjalnych dokument urzędowy objęty tajemnicą ustawowo
chronioną, mogący być dowodem popełnienia przestępstwa.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 37. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 i Nr 74, poz.
646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 4 skreśla się wyrazy „Wojskowe Służby
Informacyjne”;

2) skreśla się art. 15;
3) przepis pkt 1 i 2 wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2003 r.

Art. 38. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej
(Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, Nr 141, poz. 994, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 11, poz. 95,
z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800) wprowadza się
następujące zmiany:

1) skreśla się pkt 1 w art. 5;

2) przepis pkt 1 wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2003 r.
Art. 39. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999

r. Nr 54, poz. 572, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz.
1103, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877, Nr
110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 646)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34b w ust. 3 po wyrazach „Straży Granicznej” dodaje się po
przecinku wyrazy „Kontrwywiadowi Wojskowemu”;

2) w art. 36 ust. 7 po wyrazach „organami celnymi” dodaje się po
przecinku wyrazy „Kontrwywiadem Wojskowym”.

Art. 40. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998
r. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 3260, z 2000 r. Nr 48, poz. 553
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Szef Urzędu Ochrony
Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji
Wywiadu”;

2) art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych upoważnieni

odpowiednio przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu lub Szefa Kontrwywiadu Wojskowego i w
ramach zadań ustawowych, za zgodą Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, mogą mieć wgląd do danych zawartych w
dokumentach gromadzonych przez Instytut, w granicach
upoważnienia”.



Art. 41. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.  Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz.  1189, Nr 123,
poz. 1353, Nr 154, poz. 1800 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676( wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 2 i w art. 29 w pkt 1 użyte w różnych przypadkach

wyrazy „Wojskowe Służby Informacyjne” zastępuje się użytymi w
odpowiednich przypadkach wyrazami „Kontrwywiad Wojskowy”;

2) w art. 15, w art. 36 w ust. 5 w pkt 1, w art. 42 w ust. 3 w pkt 2 i w
ust. 5, w art. 48i oraz w art. 48m w pkt 2 użyte w różnych
przypadkach wyrazy „Szef Wojskowych Służb Informacyjnych”
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Szef Kontrwywiadu Wojskowego”;

3) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 29 w pkt 1 użyte w różnych
przypadkach wyrazy „Wojskowe Służby Informacyjne” zastępuje
się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Kontrwywiad Wojskowy”;

4) w art. 30 wyrazy „Wojskowe Służby Informacyjne” zastępuje się
wyrazami „Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad Wojskowy”;

5) w załączniku nr 1 w rozdz. II w pkt 28, 29 i w pkt 33 użyte w
różnych przypadkach wyrazy „Wojskowe Służby Informacyjne”
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad Wojskowy”.

Art. 42. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676) wprowadza
się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 3 w pkt 3 oraz w art. 42 w ust. 1 użyte
w różnych przypadkach wyrazy „Szef  Wojskowych Służb
Informacyjnych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Szef Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Wywiadu
Wojskowego”;

2) w art. 13 i w art. 42 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy
„Wojskowe Służby Informacyjne” zastępuje się użytymi w
odpowiednich przypadkach wyrazami „Kontrwywiadu Wojskowego i
Wywiadu Wojskowego”;

3) w art. 27:
a) w ust. 7 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oświadczenie o niewystępowaniu przesłanek zakazu, o
którym mowa w ust. 19,”,

b) po ust. 18 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:
„19. Wprowadza się bezwzględny zakaz stosowania kontroli

operacyjnej w stosunku do osób duchownych i
konsekrowanych Kościoła Katolickiego oraz innych
kościołów i związków wyznaniowych działających na
podstawie przepisów polskiego prawa w miejscach kultu i
obrządku religijnego oraz w trakcie wykonywania przez te
osoby posługi kapłańskiej bez względu na formę tej
posługi.”;



4) w art. 37:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Funkcjonariusze Agencji nie mogą przy wykonywaniu swoich
zadań w sposób tajny obejmować oraz pełnić stanowisk i
funkcji publicznych, o których mowa w art. 3 powołanej w ust.
1 ustawy.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Funkcjonariusze Agencji nie mogą przy wykonywaniu swoich

zadań korzystać z tajnej współpracy słuchaczy seminariów i
szkół duchownych oraz osób duchownych i konsekrowanych
Kościoła Katolickiego, a także osób duchownych i
konsekrowanych należących do innych kościołów lub
związków wyznaniowych działających na podstawie
przepisów polskiego prawa.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i
wojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Wojskowymi Służbami
Informacyjnymi” zastępuje się wyrazami „Kontrwywiadem
Wojskowym”;

2) w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Żandarmeria Wojskowa nie może przy wykonywaniu swoich

zadań korzystać z tajnej współpracy słuchaczy seminariów i szkół
duchownych oraz osób duchownych i konsekrowanych Kościoła
Katolickiego, a także osób duchownych i konsekrowanych
należących do innych kościołów lub związków wyznaniowych
działających na podstawie przepisów polskiego prawa.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. Nr ...,
poz. ...) w art. 12 w ust. 3 oraz w art. 16 w pkt 2 użyte w różnych
przypadkach wyrazy „Wojskowe Służby Informacyjne” zastępuje się
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Kontrwywiad
Wojskowy i Wywiad Wojskowy”.

Art. 45. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.
Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 48, poz. 509 i Nr 100, poz.
1087 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 646) w art. 43 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 3 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 oraz przez Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad
Wojskowy, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują
uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1, 3-5 oraz w art.
15-18.”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:



„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w wypadku przetwarzania przez
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu oraz
przez Kontrwywiad Wojskowy i Wywiad Wojskowy danych
osobowych, o których mowa w art. 27.”.

Rozdział 5

Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych

Art. 46. 1. Stawia się w stan likwidacji Wojskowe Służby Informacyjne.

2. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych jest likwidatorem tych służb.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Szef Wojskowych Służb
Informacyjnych przeprowadza proces likwidacji stosując przepisy
dotyczące finansów publicznych, rachunkowości oraz służby
wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, ustali
stanowiące tajemnicę państwową tryb i zasady oraz harmonogram
podziału mienia, dokumentów, zbiorów danych osobowych, limitów
zatrudnienia oraz środków budżetowych pozostających dotychczas w
posiadaniu Wojskowych Służb Informacyjnych, między
Kontrwywiadem Wojskowym a Wywiadem Wojskowym zgodnie z
kompetencjami utworzonego Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu
Wojskowego.

4. Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych nastąpi najpóźniej w
dniu 31 grudnia 2003 r.

Art. 47. Wyodrębnione archiwa Wojskowych Służb Informacyjnych przechodzą do
Kontrwywiadu Wojskowego.

Art. 48. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez lub
na rzecz Wojskowych Służb Informacyjnych przejmuje Kontrwywiad
Wojskowy lub Wywiad Wojskowy w zakresie swoich zadań lub
kompetencji.

Art. 49. 1. Decyzje, postanowienia, poświadczenia bezpieczeństwa i odmowy
wydania poświadczenia wydane przez Szefa Wojskowych Służb
Informacyjnych zachowują ważność, chyba że na podstawie odrębnych
przepisów wcześniej zostaną zmienione lub stracą ważność.

2. Postępowania wszczęte i nie zakończone przed Szefem Wojskowych
Służb Informacyjnych dotyczące spraw, które przeszły do właściwości
lub kompetencji Szefa Kontrwywiadu lub Szefa Wywiadu wojskowego,
toczą się nadal, na podstawie dotychczasowych przepisów, przed
Szefem właściwej służby.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 50. Żołnierze Wojskowych Służb Informacyjnych, którzy w ramach
wykonywania swoich zadań w sposób tajny objęli i pełnią stanowiska lub
funkcje publiczne, o których mowa:



1) w art. 34 ust. 2 niniejszej ustawy oraz

2) w art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 112, poz. 716 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
49, poz. 493 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306),

- w okresie 90 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy mają bezwzględny
obowiązek zrezygnować z tych stanowisk lub funkcji.

Art. 51. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych nadzoruje i kontroluje:

1) proces likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych;

2) stan przestrzegania zakazów, nakazów i obowiązków wynikających z
postanowień niniejszej ustawy.

Art. 52. Minister Obrony Narodowej powoła odrębnie dla każdej służby
pełnomocników organizacji Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wywiadu
Wojskowego.

Art. 53. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, do czasu wydania
przewidzianych w niej przepisów wykonawczych, stosuje się odpowiednio
dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące Wojskowych Służb
Informacyjnych, jeżeli nie są z nią sprzeczne, jednakże w terminie nie
dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 54. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 46, art. 51 oraz art. 52, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 1 poprawki nr 3 i 4 stają się
bezprzedmiotowe.

2) po art. 43 dodać art. ... w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i

wojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353) w art.
9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Żandarmerii

Wojskowej może być poddany badaniom psychofizjologicznym.”;
- przyjąć

3) art. 44 nadać brzmienie:

„Art. 44. 1. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowych Służb
Informacyjnych działających na podstawie dotychczas obowiązujących
przepisów, stają się żołnierzami Wojskowych Służb Informacyjnych, z
utrzymaniem dotychczasowych warunków służby i stanowisk
służbowych, zachowując ciągłość służby, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych powoła Zespół z udziałem
przedstawicieli sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która w
ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokona oceny
przydatności żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych do dalszej
służby w jednostkach organizacyjnych Wojskowych Służb



Informacyjnych uwzględniając posiadane kwalifikacje zawodowe i
dotychczasowe osiągnięcia. Od opinii Zespołu przysługuje odwołanie
do Ministra Obrony Narodowej w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 3 poprawka nr 4 staje się
bezprzedmiotowa.

4) art. 44 nadać brzmienie:

„Art. 44. 1. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowych Służb
Informacyjnych działających na podstawie dotychczas obowiązujących
przepisów, stają się żołnierzami Wojskowych Służb Informacyjnych, z
utrzymaniem dotychczasowych warunków służby i stanowisk
służbowych, zachowując ciągłość służby, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, w terminie miesiąca od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, uwzględniając kwalifikacje
zawodowe żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych, jego
przydatność do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz
planowaną strukturę organizacyjną, poinformuje pisemnie żołnierza
Wojskowych Służb Informacyjnych o:

1) planowanych dla niego warunkach służby albo
2) przeniesieniu do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

3. Jeżeli żołnierz Wojskowych Służb Informacyjnych, w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia mu proponowanych warunków służby nie
odmówi ich przyjęcia, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.
Pisemna informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać
pouczenie w tej sprawie.

4. W razie odmowy przyjęcia przez żołnierza Wojskowych Służb
Informacyjnych zaproponowanych warunków służby, zostaje
przeniesiony do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Odmowa
przyjęcia zaproponowanych warunków służby przez żołnierza
Wojskowych Służb Informacyjnych następuje w formie pisemnej.

5. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych do udziału w przeglądzie
kadrowym, o którym mowa w ust. 2, zaprasza przedstawicieli sejmowej
Komisji do Spraw Służb Specjalnych.”;

- odrzucić



Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek będzie skutkowało konsekwencjami w
postaci konieczności dokonania zmian redakcyjnych oraz zmian
numeracji ustawy.

Warszawa, dnia 8 maja 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Nadzwyczajnej i
Sprawozdawca

 Bogdan Lewandowski




