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USTAWA
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady nawiàzywania stosunku s∏u˝bowego,
2) przebieg s∏u˝by,
3) korpusy i stopnie s∏u˝bowe,
4) obowiàzki i prawa,
5) uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne,
6) odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà
— funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.

2. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà kandydatów do
s∏u˝by w SKW i SWW ustala wojskowa komisja lekarska, zwana dalej „komisjà lekarskà”.
3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej
z kategorii, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego
fizycznej i psychicznej zdolnoÊci tej osoby do s∏u˝by,
a w razie potrzeby równie˝ obserwacji szpitalnej.
4. Do komisji lekarskiej kierujà z urz´du lub na
wniosek zainteresowanego:
1) Szef SKW albo Szef SWW — kandydatów do s∏u˝by odpowiednio w SKW albo SWW;
2) Szef SKW albo Szef SWW — podleg∏ych sobie
funkcjonariuszy;

1) „SKW” — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego;

3) sàd, prokurator albo inny organ, przed którym toczy si´ post´powanie w sprawach o przest´pstwo
lub wykroczenie, je˝eli orzeczenie komisji lekarskiej jest niezb´dne w post´powaniu karnym lub
w post´powaniu w sprawach o wykroczenie;

2) „SWW” — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego.

4) Minister Obrony Narodowej — wszystkich funkcjonariuszy.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

Art. 3. Funkcjonariuszem SKW albo SWW mo˝e
byç osoba:
1) posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo polskie;
2) korzystajàca z pe∏ni praw publicznych;
3) wykazujàca nieskazitelnà postaw´ moralnà, obywatelskà i patriotycznà;
4) dajàca r´kojmi´ zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów okreÊlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
5) posiadajàca co najmniej Êrednie wykszta∏cenie
i okreÊlone kwalifikacje zawodowe oraz zdolnoÊç
fizycznà i psychicznà do pe∏nienia s∏u˝by.
Art. 4. 1. Ustala si´ nast´pujàce kategorie zdolnoÊci do s∏u˝by w SKW i SWW:
1) Z/SKW — zdolny do s∏u˝by w SKW;
2) Z/SWW — zdolny do s∏u˝by w SWW;
3) N/SKW — trwale albo czasowo niezdolny do s∏u˝by w SKW;
4) N/SWW — trwale albo czasowo niezdolny do s∏u˝by w SWW.

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrami w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych, zabezpieczenia spo∏ecznego i zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania komisji lekarskich
w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 4;
2) wykaz chorób i u∏omnoÊci uwzgl´dniany przy
orzekaniu o zdolnoÊci do s∏u˝by w SKW i SWW;
3) tryb kierowania do komisji lekarskich;
4) szczegó∏owe warunki orzekania w sprawach,
o których mowa w ust. 2 i 4;
5) w∏aÊciwoÊç organów i tryb uchylania orzeczeƒ
w ramach nadzoru.
6. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 5, nale˝y w szczególnoÊci uwzgl´dniç niezb´dnà dokumentacj´ medycznà i inne dokumenty mogàce stanowiç
podstaw´ orzeczenia, niezb´dne elementy orzeczeƒ
i wzory orzeczeƒ, mo˝liwoÊç sk∏adania sprzeciwów
przez cz∏onków komisji lekarskich, a tak˝e zatwierdzania orzeczeƒ przez komisje lekarskie wy˝szego szczebla.
Art. 5. 1. Przyj´cie kandydata do s∏u˝by w SKW albo SWW nast´puje po przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego, na które sk∏adajà si´:
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1) przyj´cie podania o przyj´cie do s∏u˝by, kwestionariusza osobowego, a tak˝e dokumentów stwierdzajàcych wymagane wykszta∏cenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierajàcych dane o uprzednim
zatrudnieniu;
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) post´powanie sprawdzajàce, okreÊlone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
4) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w SKW lub SWW.
2. W stosunku do kandydata ubiegajàcego si´
o przyj´cie do s∏u˝by w SKW albo SWW na stanowisko wymagajàce szczególnych umiej´tnoÊci lub predyspozycji, post´powanie kwalifikacyjne mo˝e byç
rozszerzone o czynnoÊci majàce na celu sprawdzenie
przydatnoÊci kandydata do s∏u˝by na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, szczegó∏owe
zasady i tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s∏u˝by oraz wzór
kwestionariusza osobowego, uwzgl´dniajàc potrzeb´
uzyskania takich informacji o kandydacie, które sà niezb´dne do podj´cia decyzji o przyj´ciu do s∏u˝by
w SKW lub SWW.
Art. 6. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
SKW albo SWW sk∏ada przysi´g´ wed∏ug nast´pujàcej roty:
„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom
podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego (S∏u˝by Wywiadu Wojskowego), przysi´gam: s∏u˝yç wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej i staç na stra˝y Konstytucji. Przysi´gam sumiennie i bezstronnie wykonywaç obowiàzki funkcjonariusza, w potrzebie z nara˝eniem ˝ycia, a tak˝e strzec honoru, godnoÊci
i dobrego imienia S∏u˝by.”.
Przysi´ga mo˝e byç z∏o˝ona z dodaniem zdania „Tak
mi dopomó˝ Bóg”.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊla, w drodze
zarzàdzenia, szczegó∏owy ceremonia∏ sk∏adania przysi´gi, o której mowa w ust. 1.
Art. 7. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza SKW
albo SWW, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by.
2. Poczàtek s∏u˝by funkcjonariusza liczy si´ od dnia
okreÊlonego w rozkazie personalnym o przyj´ciu do
s∏u˝by i mianowaniu na stanowisko s∏u˝bowe w SKW
albo SWW.
3. Mianowanie mo˝e nastàpiç po odbyciu zasadniczej s∏u˝by wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.
4. Warunku okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´ do
kobiet. Od warunku tego mo˝na odstàpiç równie˝
w stosunku do absolwentów szkó∏ wy˝szych.
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Art. 8. 1. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w SKW albo
SWW mianuje si´ funkcjonariuszem w s∏u˝bie przygotowawczej na okres 3 lat.
2. Po up∏ywie okresu s∏u˝by przygotowawczej
i uzyskaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii s∏u˝bowej funkcjonariusz zostaje mianowany na sta∏e.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
kwalifikacjami funkcjonariusza Szef SKW i Szef SWW,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, mo˝e skróciç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej albo zwolniç funkcjonariusza od odbywania tej s∏u˝by.
4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce Szef SKW albo Szef SWW mo˝e przed∏u˝yç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej.
Art. 9. 1. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, jest w∏aÊciwy do przyjmowania do
s∏u˝by, mianowania funkcjonariuszy na stanowiska
s∏u˝bowe oraz ich przenoszenia, delegowania, oddelegowania, zwalniania i odwo∏ywania ze stanowisk s∏u˝bowych, zawieszania i uchylania zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, zwalniania ze s∏u˝by oraz
stwierdzania wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego.
2. W sprawach osobowych funkcjonariuszy innych, ni˝ wymienione w ust. 1, sà w∏aÊciwi prze∏o˝eni,
upowa˝nieni przez Szefa SKW albo Szefa SWW.
3. Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, sà
za∏atwiane przez wydanie rozkazu personalnego.
Art. 10. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlany wymiarem jego obowiàzków,
z uwzgl´dnieniem prawa do wypoczynku.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, rozk∏ad czasu s∏u˝by, z uwzgl´dnieniem czasu na wypoczynek
oraz przypadków przed∏u˝enia czasu s∏u˝by funkcjonariuszy SKW i SWW, uzasadnionych potrzebà zapewnienia niezak∏óconego toku s∏u˝by.
Art. 11. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, warunki
bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by oraz zakres, w jakim
do tych warunków majà zastosowanie przepisy dzia∏u
dziesiàtego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.1)), uwzgl´dniajàc szczególny charakter s∏u˝by, za———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
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gro˝enia wyst´pujàce na niektórych stanowiskach
s∏u˝bowych lub podczas wykonywania niektórych zadaƒ s∏u˝bowych oraz obowiàzki spoczywajàce na
funkcjonariuszach oraz ich prze∏o˝onych w zakresie
zapobiegania ewentualnym zagro˝eniom dla ˝ycia lub
zdrowia, a tak˝e uwzgl´dniajàc przepisy prawa majàce zastosowanie do stanowisk s∏u˝bowych nieobj´tych specyfikà s∏u˝by w SKW albo SWW.
Art. 12. 1. Funkcjonariusz podlega okresowemu
opiniowaniu s∏u˝bowemu, przeprowadzanemu:
1) w s∏u˝bie przygotowawczej — nie rzadziej ni˝ raz
na 6 miesi´cy;
2) w s∏u˝bie sta∏ej — raz na 2 lata.
2. Funkcjonariusza zapoznaje si´ z opinià s∏u˝bowà w ciàgu 7 dni od dnia jej sporzàdzenia; mo˝e on
w terminie 14 dni od dnia zapoznania si´ z opinià s∏u˝bowà wnieÊç odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wzór formularza opinii s∏u˝bowej, szczegó∏owe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc przes∏anki
opiniowania i jego cz´stotliwoÊci, kryteria brane pod
uwag´ przy opiniowaniu i skal´ ocen, przypadki opiniowania z pomini´ciem okresów przewidzianych
w ustawie, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie wydawania opinii, tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinià s∏u˝bowà oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii.
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Art. 15. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç, na
okres do 6 miesi´cy, pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku. W takim przypadku uposa˝enie funkcjonariusza nie mo˝e byç obni˝one.
2. Funkcjonariusza, gdy jest to uzasadnione realizacjà odpowiednio zadaƒ SKW albo SWW, za jego
zgodà, mo˝na oddelegowaç do wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych poza SKW albo SWW, po przeniesieniu
go do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW albo Szefa
SWW. Przepisów art. 13 nie stosuje si´.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, warunki
i tryb oddelegowania, uprawnienia i obowiàzki funkcjonariusza w czasie oddelegowania, wysokoÊç i sposób wyp∏acania uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych oddelegowanemu funkcjonariuszowi, uwzgl´dniajàc miejsce oraz charakter i zakres wykonywanych przez niego zadaƒ s∏u˝bowych
poza SKW albo SWW, a tak˝e ustali, z uwzgl´dnieniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych, szczególne uprawnienia i obowiàzki funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami kraju.
Art. 16. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w razie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe.
2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe w przypadku:

Art. 13. 1. Funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z zajmowanego stanowiska i przenieÊç do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW.

1) orzeczenia przez w∏aÊciwà komisj´ lekarskà trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na stanowisko równorz´dne;

2. Funkcjonariusz mo˝e pozostawaç w dyspozycji
odpowiednio Szefa SKW albo SWW, nieprzerwanie
nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.

2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej;

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 2,
funkcjonariusza przenosi si´ na okreÊlone stanowisko
s∏u˝bowe, a w razie niewyra˝enia przez niego pisemnej zgody na przeniesienie na to stanowisko, funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by z zachowaniem uprawnieƒ przewidzianych dla funkcjonariuszy zwalnianych
na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 7, chyba ˝e spe∏nia warunki do zwolnienia ze s∏u˝by na korzystniejszych zasadach.

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, stwierdzonego w okresie s∏u˝by sta∏ej w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy;

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, warunki
i tryb przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW, z uwzgl´dnieniem sposobu pe∏nienia s∏u˝by w okresie pozostawania w tej dyspozycji.

3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego pisemnà proÊb´.

Art. 14. 1. Funkcjonariusz z urz´du lub na w∏asnà
proÊb´ mo˝e byç przeniesiony do pe∏nienia s∏u˝by albo delegowany na okres do 6 miesi´cy do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

Art. 17. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´, rozkazem
personalnym odpowiednio Szefa SKW albo Szefa
SWW, w czynnoÊciach s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w razie wszcz´cia przeciwko niemu
post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo
umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego.

2. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, w uzasadnionych przypadkach mo˝e
przed∏u˝yç okres delegowania, o którym mowa
w ust. 1, do 12 miesi´cy.

4) likwidacji zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
lub z innych przyczyn uzasadnionych potrzebami
organizacyjnymi gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

4. Funkcjonariusz, który nie wyrazi∏ zgody na przeniesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z przyczyn
okreÊlonych w ust. 2, mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by.

2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
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w razie wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo nieumyÊlne Êcigane
z oskar˝enia publicznego, post´powania w sprawie
o wykroczenie oraz post´powania dyscyplinarnego,
jeÊli jest to celowe z uwagi na dobro post´powania
lub dobro s∏u˝by.

2. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by
w przypadku:

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na
przed∏u˝yç na dalszy czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝
do dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia wydanego
w post´powaniu karnym lub post´powaniu w sprawie
o wykroczenie, a w pozosta∏ych przypadkach na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4;

4. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych polega
na odsuni´ciu funkcjonariusza od wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.
5. W przypadku rozkazu personalnego o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
funkcjonariusz mo˝e zwróciç si´ odpowiednio do Szefa SKW albo Szefa SWW z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Funkcjonariusz zawieszony w czynnoÊciach
s∏u˝bowych jest obowiàzany:
1) niezw∏ocznie zdaç broƒ i legitymacj´ s∏u˝bowà
oraz przedmioty zwiàzane z wykonywanymi przez
niego zadaniami, a w szczególnoÊci akta i dokumenty prowadzonych przez niego spraw;

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach, mi´dzy którymi
up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy;

3) nieobecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie przez
okres powy˝ej 3 miesi´cy z powodu tymczasowego aresztowania;
4) obj´cia kierowniczego stanowiska paƒstwowego
albo obj´cia funkcji z wyboru w organach samorzàdu terytorialnego;
5) nabycia prawa do emerytury w pe∏nym wymiarze,
okreÊlonego w przepisach odr´bnych;
6) gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by;
7) likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo
SWW lub jej reorganizacji po∏àczonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, je˝eli przeniesienie
funkcjonariusza odpowiednio do innej jednostki
organizacyjnej SKW albo SWW lub na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe nie jest mo˝liwe;
8) dwukrotnego niestawienia si´ bez usprawiedliwienia przed komisjà lekarskà do której zosta∏
skierowany w celu okreÊlenia jego stanu zdrowia.

2) informowaç kierownika jednostki organizacyjnej
o zamiarze opuszczenia miejsca zamieszkania na
okres d∏u˝szy ni˝ 3 dni.

3. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w terminie do 6 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia przez
niego wystàpienia ze s∏u˝by.

Art. 18. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na jego wniosek do komisji lekarskiej
w celu okreÊlenia jego stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, jak równie˝
zwiàzku poszczególnych schorzeƒ ze s∏u˝bà.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie ze s∏u˝by nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy, a ze
s∏u˝by przygotowawczej — po up∏ywie 3 miesi´cy od
dnia podj´cia decyzji o likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji.

2. Funkcjonariusz mo˝e byç równie˝ poddany badaniom psychofizjologicznym. O skierowaniu funkcjonariusza na te badania decyduje odpowiednio Szef
SKW albo Szef SWW.

Art. 20. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza wygasa w przypadku:

Art. 19. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadku:
1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez
komisj´ lekarskà;
2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego;
5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego paƒstwa;

1) Êmierci funkcjonariusza;
2) stwierdzenia zagini´cia funkcjonariusza.
2. Zagini´cie funkcjonariusza stwierdza, w drodze
decyzji, Minister Obrony Narodowej.
Art. 21. 1. W razie uchylenia prawomocnego wyroku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu post´powania karnego i wydania orzeczenia o umorzeniu post´powania karnego albo w razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝enia stopnia
s∏u˝bowego lub kary wydalenia ze s∏u˝by, ulegajà
uchyleniu skutki, jakie wynik∏y dla funkcjonariusza
w zwiàzku z wyznaczeniem na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub obni˝eniem stopnia s∏u˝bowego. O uchyleniu innych skutków decyduje odpowiednio Szef SKW
albo Szef SWW.
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2. W razie uchylenia prawomocnego wyroku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu post´powania karnego i wydania
prawomocnego wyroku uniewinniajàcego, ulegajà
uchyleniu wszystkie skutki, jakie powsta∏y dla funkcjonariusza w wyniku post´powania dyscyplinarnego
przeprowadzonego w zwiàzku z oskar˝eniem o pope∏nienie przest´pstwa stanowiàcego przedmiot rozstrzygni´cia sàdu.
3. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
podstaw´ orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowi∏y
przes∏anki inne ni˝ tylko oskar˝enie o pope∏nienie
przest´pstwa, o uchyleniu skutków, jakie powsta∏y dla
funkcjonariusza w wyniku post´powania dyscyplinarnego, decyduje odpowiednio Szef SKW albo Szef
SWW. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
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Rozdzia∏ 2
Korpusy i stopnie s∏u˝bowe funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego

Art. 25. W SKW i SWW obowiàzujà nast´pujàce
korpusy i stopnie s∏u˝bowe:
1) korpus szeregowych:
a) szeregowy,
b) starszy szeregowy;
2) korpus podoficerów:
a) kapral,
b) starszy kapral,

Art. 22. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na
podstawie art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 oraz art. 19 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt 5 nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem
12 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by z powodu
choroby, chyba ˝e funkcjonariusz zg∏osi pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.

c) plutonowy,

2. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie mo˝e nastàpiç
przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e funkcjonariusz zg∏osi
pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.

h) starszy sier˝ant sztabowy;

Art. 23. 1. Funkcjonariusza-kobiety nie mo˝na
w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego
zwolniç ze s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w art. 13 ust. 3, art. 19 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2
pkt 2—4, 6 i 7.
2. W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze
s∏u˝by na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 6
i 7, przys∏uguje mu uposa˝enie do koƒca urlopu macierzyƒskiego.
3. Funkcjonariuszowi-kobiecie zwolnionej na podstawie art. 13 ust. 3 lub art. 19 ust. 2 pkt 6 i 7 w czasie
urlopu wychowawczego, przys∏ugujà do koƒca okresu, na który ten urlop zosta∏ udzielony:
1) Êwiadczenie pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wychowawczego;
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczàcych pracowników.
Art. 24. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by.
2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by, uwzgl´dniajàc dane, które
nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by, oraz tryb wydawania i sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by, a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych sprawach.

d) starszy plutonowy,
e) sier˝ant,
f) starszy sier˝ant,
g) sier˝ant sztabowy,
3) korpus chorà˝ych:
a) m∏odszy chorà˝y,
b) chorà˝y,
c) starszy chorà˝y,
d) m∏odszy chorà˝y sztabowy,
e) chorà˝y sztabowy,
f) starszy chorà˝y sztabowy;
4) korpus oficerów:
a) podporucznik,
b) porucznik,
c) kapitan,
d) major,
e) podpu∏kownik,
f) pu∏kownik,
g) genera∏ brygady.
Art. 26. 1. Na stopieƒ szeregowego mianuje si´
funkcjonariusza z dniem mianowania na stanowisko
s∏u˝bowe.
2. Na stopnie w korpusie szeregowych i podoficerów mianujà prze∏o˝eni posiadajàcy uprawnienia
w sprawach osobowych funkcjonariuszy.
3. Na stopnie w korpusie chorà˝ych mianuje odpowiednio Szef SKW i Szef SWW lub upowa˝niony przez
niego prze∏o˝ony.
4. Na pierwszy stopieƒ w korpusie oficerów oraz
na stopieƒ genera∏a brygady mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Na pozosta∏e stopnie w korpusie oficerów
mianuje Minister Obrony Narodowej.
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Art. 27. Mianowanie na stopieƒ w korpusie podoficerów lub chorà˝ych jest uzale˝nione od pozytywnej
opinii s∏u˝bowej i zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, a ponadto zdania odpowiedniego egzaminu.
Art. 28. Warunkiem mianowania na pierwszy stopieƒ w korpusie oficerów jest pozytywna opinia s∏u˝bowa, zajmowanie stanowiska, z którym zwiàzany jest
stopieƒ oficera, posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia
oraz zdanie egzaminu na oficera.
Art. 29. 1. Funkcjonariusze odbywajàcy szkolenie
zawodowe mogà pe∏niç s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym.
2. Szef SKW i Szef SWW okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, sposób organizacji
s∏u˝by i jej pe∏nienia w systemie skoszarowanym,
z uwzgl´dnieniem czasu pe∏nienia tej s∏u˝by oraz porzàdku dnia.
Art. 30. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW,
szczegó∏owe zasady i tryb szkolenia zawodowego
funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc zakres tematyczny
szkolenia i zró˝nicowany sposób sk∏adania egzaminów
na pierwszy stopieƒ w korpusie podoficerów, chorà˝ych lub oficerów przed komisjami egzaminacyjnymi.
2. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, w drodze zarzàdzeƒ, powo∏ujà komisje
egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, okreÊlajàc
ich sk∏ad osobowy, a tak˝e ustalajà terminy egzaminów i okreÊlajà wzór zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji.
Art. 31. 1. Mianowanie na kolejny, wy˝szy stopieƒ
nast´puje stosownie do zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych
oraz posiadania pozytywnej opinii s∏u˝bowej.
2. Nadanie kolejnego, wy˝szego stopnia nie mo˝e
nastàpiç wczeÊniej ni˝ po przes∏u˝eniu w stopniu:
— kaprala — 1 roku,
— starszego kaprala — 1 roku,
— plutonowego — 1 roku,
— starszego plutonowego — 1 roku,
— sier˝anta — 2 lat,
— starszego sier˝anta — 2 lat,
— sier˝anta sztabowego — 2 lat,
— m∏odszego chorà˝ego — 3 lat,
— chorà˝ego — 4 lat,
— starszego chorà˝ego — 3 lat,
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Art. 32. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie funkcjonariusza posiadajàcego pozytywnà opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwalifikacje
zawodowe lub umiej´tnoÊç do pe∏nienia s∏u˝by na odpowiednim stanowisku s∏u˝bowym mo˝na mianowaç
na kolejny wy˝szy stopieƒ mimo niespe∏nienia innych
warunków wymaganych do mianowania na ten stopieƒ
albo przed up∏ywem ustalonych okresów. Okresy te nie
mogà byç jednak skrócone wi´cej ni˝ o po∏ow´.
2. Funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by mo˝na
mianowaç na kolejny wy˝szy stopieƒ za szczególne
osiàgni´cia w s∏u˝bie.
Art. 33. 1. Stopnie podoficerów, chorà˝ych i oficerów sà do˝ywotnie.
2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝ywaç posiadanych stopni, o których mowa w art. 25,
z dodaniem okreÊlenia:
1) „rezerwy”, je˝eli funkcjonariusz podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej i zosta∏ uznany za zdolnego do tej s∏u˝by;
2) „w stanie spoczynku”, je˝eli funkcjonariusz nie
podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej.
3. Utrata stopnia, o którym mowa w art. 25, nast´puje w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozbawienia praw publicznych;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie.
Art. 34. O utracie, pozbawieniu lub obni˝eniu stopnia decyduje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do mianowania na
ten stopieƒ. O utracie lub pozbawieniu stopnia podporucznika oraz stopnia genera∏a brygady decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; o utracie lub pozbawieniu pozosta∏ych stopni w korpusie oficerów decyduje Minister Obrony Narodowej.
Art. 35. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ w razie uchylenia:
1) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozbawienia praw publicznych;
2) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia
wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione w wyniku
motywacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie;

— m∏odszego chorà˝ego sztabowego — 3 lat,

3) decyzji, na podstawie której nastàpi∏a utrata lub
pozbawienie stopnia;

— chorà˝ego sztabowego — 4 lat,

4) kary dyscyplinarnej obni˝enia stopnia.

— podporucznika — 3 lat,
— porucznika — 3 lat,
— kapitana — 4 lat,
— majora — 4 lat,
— podpu∏kownika — 4 lat.

2. O przywróceniu stopnia decyduje prze∏o˝ony
w∏aÊciwy do mianowania na stopieƒ; o przywróceniu
stopnia podporucznika oraz stopnia genera∏a brygady
decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; o przywróceniu pozosta∏ych stopni w korpusie oficerów decyduje Minister Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw Nr 104

— 5196 —

Poz. 710

Art. 36. 1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by w SKW
albo SWW i posiadajàcà stopieƒ wojskowy, policyjny,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej lub Urz´du Ochrony Paƒstwa mo˝na mianowaç na odpowiedni stopieƒ
we w∏aÊciwej s∏u˝bie.

2. Funkcjonariusze nie mogà zrzeszaç si´ w zwiàzkach zawodowych.

2. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w SKW albo SWW
i posiadajàcà stopieƒ Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego albo Agencji Wywiadu, odpowiednio Szef
SKW albo Szef SWW mianuje na równorz´dny stopieƒ tej s∏u˝by.

4. Przynale˝noÊç funkcjonariusza do organizacji
lub stowarzyszeƒ zagranicznych albo mi´dzynarodowych wymaga zezwolenia odpowiednio Szefa SKW
i Szefa SWW.

3. Przy przyjmowaniu do s∏u˝by osoby posiadajàcej stopieƒ wojskowy podporucznika, stopieƒ podkomisarza Policji, stopieƒ podporucznika Stra˝y Granicznej, stopieƒ podporucznika Biura Ochrony Rzàdu, stopieƒ m∏odszego kapitana Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, podporucznika S∏u˝by Wi´ziennej lub podporucznika Urz´du Ochrony Paƒstwa, mianuje si´ jà na stopieƒ podporucznika w∏aÊciwej s∏u˝by.
Art. 37. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wzór
wniosku o mianowanie na stopieƒ s∏u˝bowy oraz
wzór aktu mianowania na stopieƒ, a tak˝e szczegó∏owe zasady i tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, ustalajàc sposób post´powania z wnioskiem
o mianowanie i terminy mianowania na stopieƒ,
uwzgl´dniajàc zapewnienie maksymalnego uproszczenia procedur dotyczàcych obiegu dokumentów
w tych sprawach.
Rozdzia∏ 3
Obowiàzki i prawa funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Art. 38. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany dochowaç obowiàzków wynikajàcych z roty z∏o˝onej przysi´gi.
2. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wykonania rozkazu lub polecenia prze∏o˝onego, jeÊli wykonanie rozkazu lub polecenia ∏àczy∏oby si´ z pope∏nieniem przest´pstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia,
o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz melduje odpowiednio Szefowi SKW albo Szefowi SWW, z pomini´ciem drogi s∏u˝bowej.
Art. 39. 1. Funkcjonariuszowi, z zastrze˝eniem
ust. 2, nie wolno podejmowaç zaj´cia zarobkowego
poza s∏u˝bà.
2. Szef SKW albo Szef SWW mo˝e zezwoliç funkcjonariuszowi na wykonywanie zaj´cia zarobkowego
poza s∏u˝bà, jeÊli nie koliduje to z wykonywaniem
przez niego zadaƒ s∏u˝bowych oraz nie narusza honoru, godnoÊci lub dobrego imienia s∏u˝by.
Art. 40. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznej ani uczestniczyç w dzia∏alnoÊci tej
partii lub na jej rzecz.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
prze∏o˝onego o przynale˝noÊci do stowarzyszeƒ krajowych.

Art. 41. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany uzyskaç
zezwolenie odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW na
wyjazd za granic´.
2. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW, o wyjeêdzie za
granic´ dzieci pozostajàcych na jego utrzymaniu albo
wspó∏ma∏˝onka.
3. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, przypadki,
w których uzyskanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, lub wykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 2, nie jest wymagane, a tak˝e obowiàzki funkcjonariusza wyje˝d˝ajàcego za granic´ i powracajàcego z zagranicy.
Art. 42. Funkcjonariusz w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝bowych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Art. 43. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot
kosztów poniesionych na ochron´ prawnà, je˝eli post´powanie karne wszcz´te przeciwko niemu o przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci s∏u˝bowych zostanie zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepope∏nienia przest´pstwa albo wyrokiem uniewinniajàcym.
2. Koszty w wysokoÊci odpowiadajàcej okreÊlonemu w odr´bnych przepisach wynagrodzeniu jednego
obroƒcy zwraca si´ ze Êrodków odpowiednio SKW
i SWW.
Art. 44. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝bà
dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach okreÊlonych dla ˝o∏nierzy zawodowych.
Art. 45. 1. Funkcjonariusz otrzymuje nieodp∏atnie
umundurowanie albo równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za to umundurowanie, albo kwot´ na zakup
ubrania typu cywilnego.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wysokoÊç
i warunki przyznawania funkcjonariuszom równowa˝nika pieni´˝nego oraz kwoty przeznaczonej na zakup
ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie.
Rozporzàdzenie powinno ustalaç ekwiwalentnà wysokoÊç kwoty pieni´˝nej nale˝nej funkcjonariuszowi
w
przypadku
nieotrzymania
umundurowania,
uwzgl´dniajàc zw∏aszcza ró˝nice wynikajàce z przyna-
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le˝noÊci do poszczególnych korpusów, oraz uwzgl´dniaç jego wysokoÊç proporcjonalnie do okresu pe∏nienia s∏u˝by w danym roku kalendarzowym, a tak˝e
okreÊlaç termin wyp∏aty tego równowa˝nika.
Art. 46. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW,
wzory, barwy i normy umundurowania funkcjonariuszy oraz sposób noszenia umundurowania. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç wyglàd munduru funkcjonariusza SKW i SWW, jego barw´ oraz rodzaje umundurowania, a tak˝e okolicznoÊci wyst´powania przez
funkcjonariuszy w poszczególnych rodzajach mundurów i sposób noszenia mundurów.
2. Odznaki orderów i oznaczeƒ nosi si´ na mundurze w sposób i w okolicznoÊciach okreÊlonych odr´bnymi przepisami.
3. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, mogà ustanawiaç, w drodze zarzàdzeƒ,
odznaki i oznaki noszone na mundurze.
Art. 47. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nieodp∏atnie
uzbrojenie i wyposa˝enie niezb´dne do wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, normy wyposa˝enia i uzbrojenia, szczegó∏owe zasady dost´pu
do uzbrojenia, jego przyznawania i u˝ytkowania, a tak˝e mo˝e okreÊliç przypadki otrzymywania i wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za niektóre
przedmioty tego wyposa˝enia, uwzgl´dniajàc okresy
u˝ywalnoÊci tych przedmiotów, terminy ich wydawania lub wyp∏acania równowa˝nika pieni´˝nego.
Art. 48. 1. Funkcjonariusze w czasie wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych mogà otrzymywaç nieodp∏atnie
wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za
wy˝ywienie.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, normy wy˝ywienia i przypadki, w których funkcjonariusz otrzymuje wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian
za wy˝ywienie, wysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego,
sposób ustalania wartoÊci pieni´˝nej równowa˝nika,
warunki i tryb jego wyp∏acania, a tak˝e organy w∏aÊciwe w tych sprawach, uwzgl´dniajàc zakres i specyfik´
zadaƒ s∏u˝bowych wykonywanych przez funkcjonariuszy.
Art. 49. 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodziny przys∏uguje raz w roku prawo przejazdu, odpowiednio na koszt SKW i SWW, Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego, do jednej wybranej przez siebie miejscowoÊci w kraju i z powrotem.
2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny.
3. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏at-
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nych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego.
4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, sposób ustalania wysokoÊci równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 2, szczegó∏owe zasady korzystania przez funkcjonariuszy z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1—3,
oraz dokumenty, na podstawie których nast´puje realizacja tych uprawnieƒ.
5. W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 4, nale˝y uwzgl´dniç Êrodek transportu wybrany przez funkcjonariusza, sposób wyznaczania trasy przejazdu oraz
obliczania kosztów tego przejazdu, a tak˝e termin wyp∏aty zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego w przypadku niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznane tak˝e inne Êwiadczenia socjalno-bytowe
w postaci pomocy finansowej lub rzeczowej.
7. Minister Obrony Narodowej mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, rodzaj i zakres Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 6,
uwzgl´dniajàc warunki korzystania z tego Êwiadczenia, sposób jego realizacji, a w przypadku Êwiadczeƒ
finansowych ich wysokoÊç, sposób obliczania, terminy rozliczeƒ oraz terminy ich wyp∏aty.
Art. 50. 1. Za cz∏onków rodziny funkcjonariusza
uprawnionych do Êwiadczeƒ przewidzianych w art. 49
uwa˝a si´ ma∏˝onka i dzieci.
2. Za dzieci uwa˝a si´ dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝onka, dzieci przysposobione i dzieci przyj´te na wychowanie, które:
1) nie przekroczy∏y 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szczania do szko∏y — 24 lat albo 25 lat, je˝eli odbywajà
studia w szkole wy˝szej, a ukoƒczenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
2) sta∏y si´ ca∏kowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiàgni´ciem wieku okreÊlonego w pkt 1.
Art. 51. 1. Okres s∏u˝by funkcjonariusza traktuje si´
jako prac´ w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze s∏u˝by w SKW albo SWW podjà∏ prac´, okres tej s∏u˝by
wlicza si´ do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich
uprawnieƒ wynikajàcych z prawa pracy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by w przypadku skazania go
prawomocnym wyrokiem sàdu lub ukarania karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.
Art. 52. 1. Je˝eli funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by nie spe∏nia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od
uposa˝enia wyp∏aconego funkcjonariuszowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od
którego nie odprowadzono sk∏adki na ubezpieczenia
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emerytalne i rentowe, przekazuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.2)).
2. Przez uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie zasadnicze,
dodatki do uposa˝enia oraz nagrody roczne i uznaniowe, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy,
o której mowa w ust. 1.
3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przypadku, gdy
funkcjonariusz spe∏nia jedynie warunki do nabycia
prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie
sk∏adek nast´puje na wniosek funkcjonariusza.
4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.3)).
5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝ do funkcjonariusza, który pozostawa∏ w s∏u˝bie przed dniem
2 stycznia 1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by, pomimo spe∏nienia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytury z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwot´
nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek przekazuje si´
niezw∏ocznie na podstawie zawiadomienia przez Za———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

Poz. 710

k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o nabyciu przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.
8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których
mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owego i niezw∏ocznego wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z przekazywaniem tych sk∏adek.
Art. 53. 1. Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏ugujà
szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic
wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do funkcjonariuszy-m´˝czyzn w zakresie, w jakim ze szczególnych uprawnieƒ przewidzianych dla pracownic mogà korzystaç
pracownicy.
Art. 54. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, przebieg
s∏u˝by funkcjonariuszy. Rozporzàdzenie powinno
okreÊlaç zw∏aszcza:
1) szczegó∏owe zasady i tryb za∏atwiania spraw,
w tym spraw osobowych funkcjonariuszy, nawiàzania, rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego, mianowania, przenoszenia, odwo∏ywania i zwalniania ze stanowisk s∏u˝bowych;
2) sposób usprawiedliwiania nieobecnoÊci w s∏u˝bie;
3) rodzaje informacji, których ze wzgl´du na przebieg s∏u˝by funkcjonariusza jest on obowiàzany
udzieliç.
Art. 55. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo
do corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 26 dni roboczych.
2. Funkcjonariusz nabywa prawo do pierwszego
urlopu wypoczynkowego z up∏ywem 6 miesi´cy s∏u˝by, w wymiarze po∏owy urlopu przys∏ugujàcego mu
po roku s∏u˝by.
3. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pe∏nym
wymiarze funkcjonariusz nabywa z up∏ywem roku
s∏u˝by. Do urlopu tego wlicza si´ urlop, o którym mowa w ust. 2.
4. Prawo do kolejnych urlopów funkcjonariusz nabywa w ka˝dym nast´pnym roku kalendarzowym.
5. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo do
urlopu, wlicza si´ okresy poprzedniego zatrudnienia
i s∏u˝by, bez wzgl´du na przerwy w zatrudnieniu i s∏u˝bie oraz sposób rozwiàzania stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego.
6. Przez dni robocze rozumie si´ dni od poniedzia∏ku do piàtku, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
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Art. 56. 1. Z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z urlopu wypoczynkowego, a tak˝e wstrzymaç mu udzielenie urlopu w ca∏oÊci
lub w cz´Êci. Termin urlopu wypoczynkowego mo˝e
byç tak˝e przesuni´ty na wniosek funkcjonariusza
umotywowany wa˝nymi wzgl´dami.
2. Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu wypoczynkowego przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w zwiàzku z odwo∏aniem, wed∏ug norm
ustalonych w przepisach o nale˝noÊciach s∏u˝bowych
w przypadku przeniesienia lub delegowania, jak równie˝ innych kosztów, które okreÊli Minister Obrony Narodowej w drodze rozporzàdzenia. Zwrot kosztów powinien obejmowaç udokumentowane op∏aty dokonane przez funkcjonariusza, a niewykorzystane w zwiàzku z odwo∏aniem z urlopu, jak równie˝ op∏aty poniesione przez cz∏onków rodziny, o których mowa
w art. 50, je˝eli odwo∏anie funkcjonariusza z urlopu
spowodowa∏o równie˝ powrót tych osób.
3. Odwo∏anie funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego ze wzgl´dów s∏u˝bowych wymaga zgody
prze∏o˝onego.
4. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzysta∏ urlopu
wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym,
urlopu tego nale˝y udzieliç w ciàgu pierwszych 3 miesi´cy nast´pnego roku.
Art. 57. 1. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych
dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by, mo˝e byç przyznany p∏atny
urlop dodatkowy w wymiarze do 11 dni roboczych
rocznie.
2. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ okreÊlony
wiek lub sta˝ s∏u˝by, przys∏uguje p∏atny urlop dodatkowy w ka˝dym roku kalendarzowym w wymiarze:
1) 5 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 40 lat lub posiada
10 lat s∏u˝by;
2) 8 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 45 lat lub posiada
20 lat s∏u˝by;
3) 11 dni roboczych, je˝eli ukoƒczy∏ 55 lat lub posiada 25 lat s∏u˝by.
3. ¸àczny wymiar urlopów dodatkowych, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie mo˝e przekroczyç 11 dni roboczych rocznie.
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2. Funkcjonariuszowi, który uzyska∏ zezwolenie na
pobieranie nauki lub odbywanie studiów i nauk´ t´
pobiera lub odbywa studia, jak równie˝ uzyska∏ zezwolenie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego
lub habilitacyjnego, a tak˝e na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela si´ p∏atnego urlopu
szkoleniowego w wymiarze:
1) na przygotowanie si´ do egzaminu wst´pnego
i jego z∏o˝enie — 7 dni;
2) w szko∏ach wy˝szych, w ka˝dym roku studiów —
21 dni;
3) dla funkcjonariuszy pobierajàcych nauk´ w szko∏ach pomaturalnych i na studiach podyplomowych — 14 dni w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia
egzaminu koƒcowego;
4) w celu przygotowania si´ do z∏o˝enia egzaminów
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla
przygotowania si´ do kolokwium oraz wyk∏adu
habilitacyjnego — 28 dni;
5) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu radcowskiego — 30 dni;
6) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu po
zakoƒczeniu aplikacji legislacyjnej — 14 dni.
3. Funkcjonariuszowi udziela si´ urlopu okolicznoÊciowego w celu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
w przypadku urodzenia si´ dziecka, Êlubu dziecka w∏asnego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego
przyj´tego na wychowanie i utrzymanie, w tym tak˝e
w ramach rodziny zast´pczej, a tak˝e z powodu pogrzebu ma∏˝onka, dziecka, rodziców, rodzeƒstwa, teÊciów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostajàcej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego
bezpoÊrednià opiekà. Urlopu okolicznoÊciowego mo˝na tak˝e udzieliç funkcjonariuszowi w celu za∏atwienia
wa˝nych spraw osobistych albo w innych przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie,
w wymiarze do 5 dni.
4. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, na pisemny
wniosek uzasadniony wa˝nymi wzgl´dami osobistymi, mo˝na udzieliç urlopu bezp∏atnego w wymiarze do
6 miesi´cy.
Art. 59. 1. Funkcjonariusz oddelegowany do pe∏nienia s∏u˝by poza SKW albo SWW ma prawo tylko do
jednego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze korzystniejszym.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, rodzaje stanowisk, na których wyst´pujà warunki szczególnie
ucià˝liwe lub szkodliwe dla zdrowia, a tak˝e rodzaje innych stanowisk, na których przys∏uguje prawo do
urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, albo
gdy jest to uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami
s∏u˝by, uwzgl´dniajàc specyfik´ s∏u˝by na poszczególnych stanowiskach.

2. Niewykorzystanej w okresie oddelegowania cz´Êci urlopu wypoczynkowego, wynikajàcej z ró˝nicy
w wymiarach urlopów, udziela si´ funkcjonariuszowi
po powrocie z oddelegowania.

Art. 58. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç, na
wniosek komisji lekarskiej, p∏atnego urlopu zdrowotnego jednorazowo na okres do 2 miesi´cy, ∏àcznie w ciàgu kolejnych 12 miesi´cy — na okres do 6 miesi´cy.

1) prze∏o˝onych w∏aÊciwych w sprawach urlopów;

Art. 60. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, warunki
i tryb udzielania funkcjonariuszom urlopów, o których
mowa w art. 55, art. 57 ust. 1 i art. 58, uwzgl´dniajàc:

2) sposób post´powania w przypadku odwo∏ania
z urlopu;
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3) warunki udzielania p∏atnych urlopów szkoleniowych;
4) warunki udzielenia funkcjonariuszowi urlopu bezp∏atnego;
5) sposób obliczania ekwiwalentu pieni´˝nego za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Art. 61. 1. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatyw´ i osiàga znaczàce wyniki w s∏u˝bie, mogà byç
udzielane wyró˝nienia:
1) pochwa∏a w rozkazie;
2) krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 7 dni roboczych, nie wi´cej ni˝ 15 dni w roku;
3) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;
4) przedterminowe mianowanie na wy˝szy stopieƒ;
5) mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe;
6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia.
2. W∏aÊciwi do udzielania wyró˝nieƒ sà Szef SKW
albo Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania,
a tak˝e inni uprawnieni prze∏o˝eni.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, tryb i sposób
udzielania wyró˝nieƒ oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w tych sprawach, uwzgl´dniajàc okolicznoÊci oraz
uroczysty charakter udzielania wyró˝nieƒ.
Rozdzia∏ 4
Mieszkania funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Art. 62. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przys∏uguje, z uwzgl´dnieniem cz∏onków rodziny, prawo
do lokalu mieszkalnego w miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej.
2. Przez miejscowoÊç pobliskà rozumie si´ miejscowoÊç, do której czas dojazdu kolejà lub autobusami, przewidziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie z przesiadkami nie przekracza w obie strony 2 godzin, liczàc
od stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca pe∏nienia
s∏u˝by do stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca zamieszkania, bez uwzgl´dnienia czasu dojazdu do i od
stacji (przystanku) w obr´bie miejscowoÊci, z której
funkcjonariusz doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w której
wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.
3. Funkcjonariusz w s∏u˝bie przygotowawczej mo˝e otrzymaç tymczasowà kwater´.
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ukoƒczenia 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szczania
do szko∏y lub odbywania studiów w szkole wy˝szej — do czasu ukoƒczenia nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25 roku ˝ycia, chyba ˝e przed osiàgni´ciem takiego wieku orzeczono
o ich ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;
3) rodzice funkcjonariusza i jego ma∏˝onka b´dàcy
na jego wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´du na wiek albo ca∏kowità lub cz´Êciowà niezdolnoÊç do pracy albo inne okolicznoÊci sà niezdolni
do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uwa˝a
si´ równie˝ ojczyma i macoch´ oraz osoby przysposabiajàce.
Art. 64. 1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza si´ lokale uzyskane w wyniku dzia∏alnoÊci inwestycyjnej odpowiednio SKW i SWW oraz
pozostajàce i przekazane do dyspozycji odpowiednio
Szefa SKW i Szefa SWW.
2. Przepisy ustawy nie naruszajà, wynikajàcych
z prawa w∏asnoÊci, uprawnieƒ do rozporzàdzania lokalem mieszkalnym w∏aÊciciela innego ni˝ Skarb Paƒstwa.
Art. 65. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków rodziny
oraz jego uprawnieƒ wynikajàcych z rozporzàdzenia
wydanego na podstawie art. 71.
Art. 66. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu mieszkalnego, je˝eli on sam lub cz∏onkowie jego rodziny nie
posiadajà lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wysokoÊç oraz
szczegó∏owe zasady przyznawania i zwracania równowa˝ników pieni´˝nych za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, uwzgl´dniajàc sposób obliczania wysokoÊci tych równowa˝ników oraz przypadki, w których Êwiadczenia te sà przyznawane, i przypadki, w których podlegajà zwrotowi.
Art. 67. 1. Funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal
mieszkalny w miejscowoÊci pobliskiej miejsca pe∏nienia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów dojazdu do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powrotem.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje w roku kalendarzowym, w którym odpowiednio SKW i SWW wykupi∏a uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów Êrodkami komunikacji zbiorowej.

1) ma∏˝onek;

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, szczegó∏owe
zasady i tryb zwrotu funkcjonariuszowi kosztów, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc sposób obliczania
wysokoÊci tych kosztów oraz przypadki, w których
koszty te sà zwracane.

2) dzieci w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione lub
przyj´te na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej, pozostajàce na jego utrzymaniu do czasu

Art. 68. 1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzyma∏
lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przys∏uguje pomoc finansowa na

Art. 63. Cz∏onkami rodziny funkcjonariusza, których uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu mieszkalnego, sà pozostajàcy z funkcjonariuszem we wspólnym
gospodarstwie domowym:
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uzyskanie lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç.
2. Pomoc finansowà, o której mowa w ust. 1, przyznaje si´ jednorazowo na wniosek funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi w przypadku:
1) wyp∏aty tej pomocy jako nienale˝nego Êwiadczenia;
2) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by przed up∏ywem 10 lat s∏u˝by.
4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´ wobec funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by na podstawie
art. 13 ust. 3 lub art. 19 ust. 1 pkt 1.
5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wysokoÊç
pomocy, o której mowa w ust. 1, tryb post´powania
w sprawach zwiàzanych z jej przyznawaniem oraz
zwrotem, a tak˝e wzór wniosku o jej przyznanie,
uwzgl´dniajàc corocznà waloryzacj´ o prognozowany
w ustawie bud˝etowej na dany rok wskaênik wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, liczb´ cz∏onków rodziny funkcjonariusza i jego uprawnienia wynikajàce z rozporzàdzenia wydanego na podstawie
art. 71, rodzaje dokumentów wymaganych przy ubieganiu si´ o przyznanie tej pomocy oraz sposób post´powania przy jej przyznawaniu lub zwrocie.
Art. 69. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej nie przydziela si´ funkcjonariuszowi:
1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa w art. 68 ust. 1;
2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadajàcy co najmniej przys∏ugujàcej
mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;
3) którego ma∏˝onek posiada lokal mieszkalny lub
dom okreÊlony w pkt 2;
4) w razie zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç albo domu, o którym mowa w pkt 2, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych
na podstawie art. 70 ust. 3.
Art. 70. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu
z urz´du do s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by posiada∏ lokal
mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, mo˝e byç przydzielony, na podstawie
decyzji administracyjnej, lokal mieszkalny w nowym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:
1) zwolni, wchodzàcy w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminnego lub innych jednostek samorzàdu terytorialnego lub stanowiàcy w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa albo paƒstwowych osób prawnych, zajmowany lokal mieszkalny lub dom;
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2) zwróci pomoc finansowà przyznanà na:
a) wk∏ad mieszkaniowy lub wk∏ad budowlany
w wysokoÊci zwaloryzowanej przez spó∏dzielni´,
b) sp∏at´ innych nale˝noÊci — w wysokoÊci przyznanej.
2. Funkcjonariuszowi, który skorzysta∏ z pomocy finansowej, o której mowa w art. 68 ust. 1, mo˝e byç
przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji
administracyjnej, je˝eli zwolni zajmowany lokal lub
dom, o którym mowa w ust. 1, oraz zwróci pomoc finansowà na zasadach okreÊlonych w tym przepisie.
3. Tryb przydzielania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, szczegó∏owe zasady zwracania
udzielonej pomocy finansowej oraz zasady zwalniania
zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów, okreÊlonych w ust. 1, ustala w drodze zarzàdzenia odpowiednio Szef SKW i Szef SWW.
4. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
albo lokalu mieszkalnego lub domu stanowiàcego w∏asnoÊç funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka, mo˝na, bez
uwzgl´dnienia zamieszka∏ych z nim cz∏onków rodziny,
przydzieliç tymczasowà kwater´ wed∏ug przys∏ugujàcych mu norm lub zapewniç zakwaterowanie w bursie,
hotelu lub innym pomieszczeniu mieszkalnym.
5. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje tymczasowà kwater´ lub zapewnia mu si´ zakwaterowanie
w bursie, hotelu lub innym pomieszczeniu mieszkalnym. Koszt zakwaterowania pokrywa si´ odpowiednio
ze Êrodków SKW i SWW.
Art. 71. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, szczegó∏owe zasady przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater
przeznaczonych dla funkcjonariuszy SKW i SWW. Rozporzàdzenie powinno ustalaç sposób przydzia∏u lokali
mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz okreÊlaç
ich wielkoÊç, z uwzgl´dnieniem uprawnieƒ funkcjonariusza i liczby cz∏onków jego rodziny, a tak˝e wymieniaç przes∏anki wydania decyzji o opró˝nieniu lokalu
lub tymczasowej kwatery.
Art. 72. Przydzia∏ i opró˝nienie lokali mieszkalnych
i tymczasowych kwater oraz za∏atwienie spraw, o których mowa w art. 65, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1,
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 73. Funkcjonariusz SKW albo SWW zwolniony
ze s∏u˝by, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
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ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu
mieszkalnego wed∏ug norm powszechnie obowiàzujàcych lub mo˝e byç przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.
Rozdzia∏ 5
Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne
funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Art. 74. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe.
2. Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje jedno
uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone
w ustawie.
3. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà
wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.
4. WielokrotnoÊç, o której mowa w ust. 3, okreÊla
Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla
SKW i SWW.
Art. 75. Uposa˝enie funkcjonariusza sk∏ada si´
z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do uposa˝enia.
Art. 76. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW,
grupy zaszeregowania i stawki uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy w tych grupach oraz wzrost
uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat.
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Art. 77. Funkcjonariusz przeniesiony na podstawie
art. 13 ust. 1 do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW
i Szefa SWW otrzymuje uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym i inne Êwiadczenia pieni´˝ne nale˝ne na stanowisku zajmowanym
bezpoÊrednio przed przeniesieniem do dyspozycji
w∏aÊciwego Szefa, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych
w tym okresie zmian majàcych wp∏yw na prawo do
uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub na ich
wysokoÊç.
Art. 78. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego zachowuje prawo do kwoty uposa˝enia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku do czasu uzyskania wy˝szej kwoty uposa˝enia
wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego.
2. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogà zezwoliç na zachowanie przez funkcjonariusza przeniesionego na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego
prawa do zaszeregowania nale˝nego na poprzednio
zajmowanym stanowisku, z jednoczesnym zachowaniem stopnia zwiàzanego z tym stanowiskiem.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariusza przeniesionego na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na
podstawie art. 16 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 oraz funkcjonariusza przeniesionego na w∏asnà proÊb´.
Art. 79. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce
dodatki do uposa˝enia:
1) dodatek za stopieƒ;

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno umo˝liwiç zró˝nicowanie grup uposa˝enia
w zale˝noÊci od stanowiska, zakresu wykonywanych
zadaƒ s∏u˝bowych, ponoszonej odpowiedzialnoÊci
i wymaganych kwalifikacji. Uwzgl´dniajàc powy˝sze
uwarunkowania, rozporzàdzenie mo˝e okreÊlaç jednà
grup´ lub kilka grup uposa˝enia na stanowiskach s∏u˝bowych w grupie zaszeregowania. W przypadku wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat, rozporzàdzenie powinno okreÊlaç okresy pe∏nienia s∏u˝by, od których jest uzale˝niona wysokoÊç dodatku,
a tak˝e szczegó∏owe warunki i tryb ich przyznawania,
zawieszania, obni˝ania i wstrzymywania.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, zasady i tryb
zaliczania okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów do
wys∏ugi lat, uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu
uposa˝enia zasadniczego, uwzgl´dniajàc okresy innej
s∏u˝by traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà w SKW
lub SWW, okresy zatrudnienia i inne okresy, które na
podstawie odr´bnych przepisów podlegajà wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
4. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, stanowiàce
tajemnic´ paƒstwowà stanowiska s∏u˝bowe i stopnie
etatowe, zaszeregowanie tych stanowisk do grup uposa˝enia i przypisanych im stopni etatowych.

2) dodatek s∏u˝bowy;
3) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏nienia s∏u˝by.
2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
sà dodatki ustalone w stawkach miesi´cznych.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wysokoÊç
dodatków, o których mowa w ust. 1, zasady ich przyznawania i obni˝ania, sposób ich wyp∏aty oraz rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pe∏nienia s∏u˝by.
4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, okreÊlajàc wysokoÊç dodatków do uposa˝enia, powinno
uwzgl´dniaç charakter i zakres wykonywanych czynnoÊci, pracoch∏onnoÊç i stopieƒ wykorzystywania czasu pozas∏u˝bowego niezb´dnego przy ich wykonywaniu, a tak˝e kwalifikacje niezb´dne przy wykonywaniu
tych czynnoÊci.
Art. 80. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà p∏atne miesi´cznie z góry. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, mogà okreÊliç, w drodze zarzàdzeƒ, które
dodatki o charakterze sta∏ym sà p∏atne z do∏u.
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Art. 81. 1. Zmiana uposa˝enia nast´puje z dniem
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych t´ zmian´.
2. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmiana uposa˝enia nastàpi∏a w ciàgu miesiàca, uposa˝enie
na czas do koƒca miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci
1/30 cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ,
gdy przepisy szczególne nie stanowià inaczej.
3. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym nastàpi∏o zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by lub zaistnia∏y inne okolicznoÊci uzasadniajàce wygaÊni´cie tego prawa.
Art. 82. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.
2. Organ w∏aÊciwy do rozpatrywania roszczeƒ mo˝e nie uwzgl´dniç przedawnienia, je˝eli opóênienie
w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjàtkowymi okolicznoÊciami.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, warunki
przyznawania funkcjonariuszom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg, uwzgl´dniajàc sposób
ustalenia okresu s∏u˝by warunkujàcego nabycie prawa do nagrody rocznej, wysokoÊç tej nagrody, przes∏anki jej obni˝enia i przypadki, kiedy nagroda nie
przys∏uguje, termin wyp∏aty nagrody rocznej, okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej i zapomogi, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb post´powania w tych sprawach.
3. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, wysokoÊç
funduszu na nagrody i zapomogi, ustalajàc jednoczeÊnie wysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych
na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunki zwi´kszania wysokoÊci funduszu na nagrody
uznaniowe i zapomogi.
Art. 86. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nagrody
jubileuszowe w wysokoÊci:
1) po 20 latach s∏u˝by — 75 %,

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:

2) po 25 latach s∏u˝by — 100 %,

1) ka˝da czynnoÊç przed odpowiednio Szefem SKW
albo Szefem SWW lub kierownikiem jednostki organizacyjnej odpowiednio SKW albo SWW, podj´ta bezpoÊrednio w celu dochodzenia lub ustalenia
albo zaspokojenia roszczenia;

4) po 35 latach s∏u˝by — 200 %,

2) uznanie roszczenia.
Art. 83. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´pujàce Êwiadczenia pieni´˝ne:
1) zasi∏ek na zagospodarowanie;
2) nagrody oraz zapomogi;
3) nagrody jubileuszowe;
4) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia;
5) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by.
2. W razie Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka jego
rodziny przys∏ugujà:
1) zasi∏ek pogrzebowy;
2) odprawa poÊmiertna.
Art. 84. 1. Funkcjonariuszowi w zwiàzku z mianowaniem na sta∏e przys∏uguje zasi∏ek na zagospodarowanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
nale˝nymi w dniu mianowania na sta∏e.
2. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w SKW albo
w SWW po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub innej s∏u˝by, w czasie której otrzyma∏ taki zasi∏ek.
Art. 85. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyznawane nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi.
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3) po 30 latach s∏u˝by — 150 %,

5) po 40 latach s∏u˝by — 300 %
— miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, okresy wliczane do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc sposób dokumentowania okresów, od których zale˝y nabycie prawa do
tej nagrody.
Art. 87. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, rodzaje
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom w razie
przeniesienia lub delegowania do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci albo podró˝y s∏u˝bowej poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by. Rozporzàdzenia powinny okreÊliç rodzaje, wysokoÊç i warunki
przyznawania Êwiadczeƒ, a tak˝e sposób ich wyp∏aty.
Art. 88. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na
podstawie art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 1
pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 4—7 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odpraw´;
2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za
urlopy zaleg∏e;
3) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze Êrodków S∏u˝by;
4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, ma∏˝onka oraz dzieci pozostajàcych na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów
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przewozu urzàdzenia domowego wed∏ug zasad
obowiàzujàcych przy przeniesieniach s∏u˝bowych;
5) niewykorzystane w danym roku Êwiadczenia pieni´˝ne przys∏ugujàce stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 49 ust. 4.
2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymuje wy∏àcznie 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieni´˝ny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzedzajàcych rok
zwolnienia ze s∏u˝by.
Art. 89. Szef SKW i Szef SWW, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, lub upowa˝nieni przez nich prze∏o˝eni mogà w przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie przyznaç, z uwagi na uzasadnione
potrzeby rodziny funkcjonariusza, odpraw´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % w razie zwolnienia go ze
s∏u˝by na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2.
Art. 90. 1. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej równa si´ wysokoÊci trzymiesi´cznego
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania
w dyspozycji odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW na
podstawie art. 13 ust. 1. Odprawa ulega zwi´kszeniu
o 20 % uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym za ka˝dy dalszy pe∏ny rok wys∏ugi ponad 5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci
szeÊciomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by przekraczajàcy 6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.
2. Przy ustalaniu wysokoÊci odprawy uwzgl´dnia
si´ równie˝ okresy nieprzerwanej zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli w ciàgu 90 dni po zwolnieniu z tej
s∏u˝by ˝o∏nierz zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by w SKW albo
w SWW i nie otrzyma∏ odprawy z tytu∏u poprzednio
pe∏nionej s∏u˝by.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przypadku podj´cia s∏u˝by w SKW albo SWW po zwolnieniu ze s∏u˝by w innych s∏u˝bach, w których przys∏ugujà Êwiadczenia tego rodzaju.
4. Do okresu nieprzerwanej s∏u˝by w rozumieniu
ust. 1—3 nie zalicza si´ okresów odbywania kary pozbawienia wolnoÊci oraz tymczasowego aresztowania, chyba ˝e funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony lub
post´powanie karne zosta∏o umorzone.
5. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza w s∏u˝bie przygotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW,
na podstawie art. 13 ust. 1.
Art. 91. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje odprawa poÊmiertna
w takiej wysokoÊci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby by∏ zwolniony ze
s∏u˝by, oraz Êwiadczenia okreÊlone w art. 88 ust. 1
pkt 2—4.
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2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozostawa∏
z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w dalszej kolejnoÊci dzieciom oraz rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do zaginionych funkcjonariuszy.
Art. 92. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej,
zwolnionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 19 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 5, wyp∏aca si´ co miesiàc przez
okres roku po zwolnieniu ze s∏u˝by Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW na podstawie art. 13 ust. 1.
2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do Êwiadczenia okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopatrzenia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jednego z tych Êwiadczeƒ.
3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by na
podstawie art. 19 ust. 2 pkt 6 lub 7, który z powodu nadal trwajàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia,
wyp∏aca si´ co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlone w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 3 miesi´cy, chyba ˝e wczeÊniej w∏aÊciwa
komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowiàce podstaw´ do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.
Art. 93. Odprawa, o której mowa w art. 88 ust. 1
pkt 1, oraz Êwiadczenia okreÊlone w art. 92 nie przys∏ugujà funkcjonariuszowi, który bezpoÊrednio po
zwolnieniu ze s∏u˝by zosta∏ przyj´ty do zawodowej
s∏u˝by wojskowej lub do innej s∏u˝by, w której przys∏uguje prawo do takich Êwiadczeƒ.
Art. 94. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza, niezale˝nie od odprawy poÊmiertnej, o której mowa w art. 91
ust. 1, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:
1) trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13
ust. 1, je˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek,
dzieci, wnuki, rodzeƒstwo lub rodzice;
2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jednak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.
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2. Je˝eli Êmierç funkcjonariusza nastàpi∏a na skutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà, koszty pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków odpowiednio
SKW albo SWW. Szef SKW albo Szef SWW, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, mo˝e wyraziç zgod´ na
pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmar∏ego
wskutek choroby pozostajàcej w zwiàzku ze s∏u˝bà.
3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze Êrodków odpowiednio SKW albo SWW
ma∏˝onkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób wymienionych w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje po∏owa okreÊlonego tam zasi∏ku pogrzebowego.
Art. 95. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny funkcjonariuszowi przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 3, zasi∏ek
pogrzebowy w wysokoÊci:
1) dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13
ust. 1 — je˝eli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;
2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jednak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Zasi∏ek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje w razie Êmierci cz∏onków rodziny funkcjonariusza:
1) ma∏˝onka;
2) dzieci w∏asnych lub ma∏˝onka oraz dzieci przysposobionych;
3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zast´pczej;
4) dzieci przyj´tych na wychowanie przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci, je˝eli rodzice ich nie ˝yjà albo
nie mogà zapewniç im utrzymania bàdê zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu w∏adzy
rodzicielskiej;
5) rodziców funkcjonariusza oraz jego ma∏˝onka,
a tak˝e ich ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiajàcych;
6) osób, których opiekunem prawnym zosta∏ ustanowiony funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek.
3. W razie zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku pogrzebowego okreÊlonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasi∏ku pogrzebowego na podstawie przepisów odr´bnych
funkcjonariuszowi przys∏uguje wy˝szy zasi∏ek, a je˝eli
pobra∏ zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wyrównanie.
Art. 96. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych oraz w okresie pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13
ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym i inne
nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem
powsta∏ych w tym okresie zmian majàcych wp∏yw na
prawo do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych
lub na ich wysokoÊç.
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Art. 97. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, wysokoÊç oraz warunki wyp∏aty uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ funkcjonariuszom skierowanym do szko∏y, na
przeszkolenie lub na studia. Rozporzàdzenie powinno
okreÊlaç Êwiadczenia przys∏ugujàce funkcjonariuszowi
w zwiàzku z pobieraniem nauki, a tak˝e ich wysokoÊç
i warunki wyp∏aty.
Art. 98. W razie pobierania przez funkcjonariusza
wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, funkcjonariuszowi oraz cz∏onkom jego rodziny przys∏ugujà Êwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u s∏u˝by, okreÊlone w niniejszej ustawie, z wyjàtkiem uposa˝enia oraz Êwiadczenia pieni´˝nego, o którym mowa
w art. 48.
Art. 99. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci 50 % ostatnio nale˝nego
uposa˝enia.
2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych funkcjonariusz otrzymuje zawieszonà
cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne podwy˝ki tego
uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawieszenia,
chyba ˝e zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sàdu albo ukarany karà
dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.
Art. 100. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci 50 % ostatnio nale˝nego uposa˝enia.
2. W razie umorzenia post´powania karnego lub
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu, funkcjonariusz otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝enia
oraz obligatoryjne podwy˝ki tego uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawieszenia, choçby umorzenie
lub uniewinnienie nastàpi∏o po zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnienia lub amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umorzenia post´powania karnego.
Art. 101. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza
nim lub nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ uposa˝enie od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝ za czas nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci uposa˝enie, potràca mu si´ odpowiednià
cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.
2. W razie uznania nieobecnoÊci za usprawiedliwionà, wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi zawieszone
uposa˝enie; w przypadku nieobecnoÊci nieusprawiedliwionej funkcjonariusz traci za ka˝dy dzieƒ nieobecnoÊci 1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w razie zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych.
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4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bezp∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje
uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia
urlopu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝
uposa˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca mu
si´ odpowiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.
Art. 102. 1. Z uposa˝enia funkcjonariuszy mogà
byç dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych
i administracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na
podstawie przepisów szczególnych — na zasadach
okreÊlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych przepisach szczególnych, je˝eli dalsze przepisy
ustawy nie stanowià inaczej.
2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, rozumie si´ uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia oraz Êwiadczenia pieni´˝ne wymienione w art. 83,
art. 88, art. 89 i art. 92.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW, terminy p∏atnoÊci uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych oraz
w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania w sprawach wyp∏acania Êwiadczeƒ pieni´˝nych oraz dokonywania potràceƒ z tych nale˝noÊci, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia terminowej realizacji Êwiadczeƒ.
Art. 103. Przepisu art. 102 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególnoÊci na koszty podró˝y s∏u˝bowej, delegacji i przeniesienia. Nale˝noÊci te potràca si´ z uposa˝enia w pe∏nej
wysokoÊci, niezale˝nie od potràceƒ z innych tytu∏ów.
Art. 104. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do
Êwiadczeƒ socjalnych okreÊlonych w rozporzàdzeniach wydanych na podstawie art. 49 ust. 7 oraz do
Êwiadczeƒ z tytu∏u przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, a tak˝e do Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 65, art. 66 ust. 1 i art. 68 ust. 1, z tytu∏u
s∏u˝by obojga ma∏˝onków w SKW albo s∏u˝by obojga
ma∏˝onków w SWW, obojgu ma∏˝onkom przys∏uguje
jedno Êwiadczenie. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do
Êwiadczeƒ w ró˝nej wysokoÊci wyp∏aca si´ Êwiadczenie w wy˝szej wysokoÊci.
Rozdzia∏ 6
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Art. 105. Funkcjonariusz, niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci karnej, ponosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za pope∏nione przest´pstwa i wykroczenia.
Art. 106. 1. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za naruszenia dyscypliny s∏u˝bowej oraz w innych przypadkach okreÊlonych w ustawie.
2. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej jest w szczególnoÊci:
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1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu
lub polecenia s∏u˝bowego, z wyjàtkiem przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 oraz gdy odmowa dotyczy wykonania polecenia s∏u˝bowego,
które nie pozostaje w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by;
2) zaniechanie wykonania czynnoÊci s∏u˝bowej albo
wykonanie jej w sposób nieprawid∏owy;
3) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych albo
przekroczenie uprawnieƒ okreÊlonych w przepisach prawa;
4) wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝onego lub innego
funkcjonariusza, je˝eli spowodowa∏o to lub mog∏o
spowodowaç szkod´ s∏u˝bie, funkcjonariuszowi
lub innej osobie;
5) post´powanie prze∏o˝onego w sposób przyczyniajàcy si´ do rozluênienia dyscypliny s∏u˝bowej
w podleg∏ej jednostce organizacyjnej lub komórce
organizacyjnej;
6) stawienie si´ do s∏u˝by w stanie po u˝yciu alkoholu lub podobnie dzia∏ajàcego Êrodka oraz spo˝ywanie alkoholu lub podobnie dzia∏ajàcego Êrodka
w czasie s∏u˝by albo w obiektach lub na terenach
zajmowanych przez SKW albo SWW;
7) utrata s∏u˝bowej broni palnej, amunicji lub legitymacji s∏u˝bowej, a tak˝e dokumentu zawierajàcego informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà
albo s∏u˝bowà;
8) utrata przedmiotu stanowiàcego wyposa˝enie
s∏u˝bowe, którego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrzàdzi∏o szkod´ obywatelowi lub
stworzy∏o zagro˝enie dla porzàdku publicznego
lub bezpieczeƒstwa powszechnego;
9) nadu˝ycie zajmowanego stanowiska lub s∏u˝by
dla osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej;
10) samowolne oddalenie si´ funkcjonariusza z rejonu zakwaterowania, je˝eli pe∏ni s∏u˝b´ w systemie
skoszarowanym, a tak˝e nieusprawiedliwione
opuszczenie lub niestawienie si´ w miejscu pe∏nienia s∏u˝by;
11) porzucenie s∏u˝by.
3. JeÊli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o
wszcz´te na wniosek sàdu lub prokuratora, organ
wnioskujàcy ma byç poinformowany o wyniku tego
post´powania.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, gdy sàd
nakaza∏ wymierzenie kary dyscyplinarnej funkcjonariuszowi, nie okreÊlajàc jednak jej rodzaju.
Art. 107. 1. Funkcjonariusz nie pope∏nia przewinienia dyscyplinarnego, je˝eli nie mo˝na mu przypisaç
winy.
2. Funkcjonariuszowi mo˝na przypisaç win´, gdy:
1) ma zamiar pope∏nienia przewinienia, to jest chce
je pope∏niç albo przewidujàc mo˝liwoÊç jego pope∏nienia, na to si´ godzi;
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2) nie majàc zamiaru pope∏nienia przewinienia, pope∏nia je jednak na skutek niezachowania ostro˝noÊci wymaganej w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e mo˝liwoÊç takà przewidywa∏ albo móg∏
i powinien przewidzieç.
Art. 108. 1. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie, je˝eli pope∏nia przewinienie dyscyplinarne sam albo wspólnie lub w porozumieniu z innà osobà, a tak˝e
w przypadku, gdy kieruje pope∏nieniem przez innego
funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego.
2. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie tak˝e
w przypadku, gdy nak∏ania innego funkcjonariusza do
pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego albo u∏atwia jego pope∏nienie.
3. Ka˝dy z funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1
i 2, odpowiada w granicach swojej winy, niezale˝nie
od odpowiedzialnoÊci pozosta∏ych osób.
Art. 109. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç wymierzane kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) surowa nagana;
4) nagana z ostrze˝eniem;
5) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na
zajmowanym stanowisku;
6) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe;
7) obni˝enie stopnia;
8) pozbawienie stopnia oficerskiego;
9) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by;
10) wydalenie ze s∏u˝by.
2. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç kar´ wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe oraz
kar´ wydalenia ze s∏u˝by z karà obni˝enia stopnia.
3. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç kar´ pozbawienia stopnia oficerskiego z karà wydalenia
ze s∏u˝by.
Art. 110. Kara upomnienia, nagany i surowej nagany polega na przeprowadzeniu rozmowy i wytkni´ciu ukaranemu niew∏aÊciwego post´powania.
Art. 111. Kara nagany z ostrze˝eniem oraz kara
ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowanym
stanowisku polega na przeprowadzeniu rozmowy, wytkni´ciu ukaranemu niew∏aÊciwego post´powania
i uprzedzeniu go, ˝e je˝eli ponownie pope∏ni przewinienie dyscyplinarne, mo˝e zostaç ukarany surowszà
karà dyscyplinarnà lub wyznaczony na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe w trybie dyscyplinarnym.
Art. 112. 1. Kara wyznaczenia na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe polega na odwo∏aniu z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego i mianowaniu na stanowisko s∏u˝bowe ni˝sze od dotychczas zajmowanego.
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2. Przed zatarciem kary wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe funkcjonariusza nie mo˝na mianowaç na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.
Art. 113. Kara obni˝enia stopnia polega na wydaniu rozkazu personalnego o utracie posiadanego stopnia i powrocie do stopnia bezpoÊrednio ni˝szego.
Art. 114. Kara pozbawienia stopnia oficerskiego
polega na wydaniu rozkazu personalnego o utracie
stopnia oficerskiego i powrocie do stopnia szeregowego.
Art. 115. Kara ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by polega na przeprowadzeniu rozmowy, wytkni´ciu niew∏aÊciwego post´powania i ostrze˝eniu,
˝e za ponowne pope∏nienie czynu ukarany mo˝e zostaç wydalony ze s∏u˝by.
Art. 116. Kara wydalenia ze s∏u˝by polega na zwolnieniu ze s∏u˝by w SKW albo SWW.
Art. 117. 1. Wymierzona kara powinna byç wspó∏mierna do pope∏nionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia, w szczególnoÊci powinna
uwzgl´dniaç okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia
dyscyplinarnego, jego skutki, w tym nast´pstwa dla
s∏u˝by, rodzaj i stopieƒ naruszenia cià˝àcych na obwinionym obowiàzków, pobudki dzia∏ania, zachowanie
obwinionego przed pope∏nieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego pope∏nieniu oraz dotychczasowy
przebieg s∏u˝by.
2. Na zaostrzenie wymiaru kary majà wp∏yw nast´pujàce okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego:
1) dzia∏anie z motywacji zas∏ugujàcej na szczególne
pot´pienie albo w stanie po spo˝yciu alkoholu lub
u˝yciu innego podobnie dzia∏ajàcego Êrodka;
2) pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego przez
funkcjonariusza przed zatarciem wymierzonej mu
kary dyscyplinarnej;
3) powa˝ne skutki przewinienia dyscyplinarnego,
zw∏aszcza istotne zak∏ócenie realizacji zadaƒ SKW
albo SWW lub naruszenie dobrego imienia SKW
albo SWW;
4) dzia∏anie w obecnoÊci podw∏adnego, wspólnie
z nim lub na jego szkod´.
3. Na z∏agodzenie wymiaru kary majà wp∏yw nast´pujàce okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego:
1) nieumyÊlnoÊç jego pope∏nienia;
2) podj´cie przez funkcjonariusza staraƒ o zmniejszenie jego skutków;
3) brak nale˝ytego doÊwiadczenia zawodowego lub
dostatecznych umiej´tnoÊci zawodowych;
4) dobrowolne poinformowanie prze∏o˝onego dyscyplinarnego o pope∏nieniu przewinienia dyscyplinarnego przed wszcz´ciem post´powania dyscyplinarnego.
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4. Przy wymierzeniu kary dyscyplinarnej uwzgl´dnia si´ okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1—3, wy∏àcznie w stosunku do funkcjonariusza, którego one
dotyczà.
Art. 118. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 122, wiadomoÊci o pope∏nieniu przewinienia lub naruszeniu dyscypliny s∏u˝bowej.
2. Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 1 roku od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy czyn, o którym mowa w ust. 1,
stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo, przedawnienie
karalnoÊci dyscyplinarnej nast´puje dopiero z up∏ywem okresu przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa.
Art. 119. 1. O pope∏nieniu przez funkcjonariusza
wykroczenia, w tym tak˝e o odmowie przyj´cia mandatu karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzywny
na∏o˝onej w drodze mandatu zaocznego, w∏aÊciwy organ zawiadamia odpowiednio Szefa SKW albo Szefa
SWW.
2. W stosunku do funkcjonariuszy SKW i SWW,
w zakresie post´powania w sprawach o wykroczenia,
uprawnienia Policji wynikajàce z przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148,
z póên. zm.4)) przys∏ugujà odpowiednio Szefowi SKW
i Szefowi SWW lub upowa˝nionym przez nich funkcjonariuszom.
Art. 120. 1. Sàd rejonowy mo˝e odmówiç wszcz´cia post´powania, a wszcz´te umorzyç i spraw´ przekazaç Szefowi SKW albo Szefowi SWW z wnioskiem
o wymierzenie kary dyscyplinarnej, je˝eli uzna to za
wystarczajàcà reakcj´ na wykroczenie.
2. Na postanowienie wskazane w ust. 1 pokrzywdzonemu przys∏uguje za˝alenie.
Art. 121. 1. Za czyny, za które w myÊl odr´bnych
przepisów w∏aÊciwe organy sà uprawnione do nak∏adania kar porzàdkowych, funkcjonariusze ponoszà wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà.
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sie swojego dzia∏ania, a tak˝e inni uprawnieni prze∏o˝eni.
Art. 123. 1. Za pope∏nione przewinienie dyscyplinarne mo˝na wymierzyç tylko jednà kar´ dyscyplinarnà.
2. Za pope∏nienie kilku przewinieƒ dyscyplinarnych mo˝na wymierzyç jednà kar´ dyscyplinarnà, odpowiednio surowszà.
Art. 124. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, je˝eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie pope∏nienia przez
funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego:
1) wszczyna post´powanie dyscyplinarne:
a) z w∏asnej inicjatywy,
b) na wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego funkcjonariusza,
c) na ˝àdanie sàdu lub prokuratora;
2) mo˝e wszczàç post´powanie dyscyplinarne na
wniosek pokrzywdzonego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. c i pkt 2, zawiadamia si´ odpowiednio sàd lub prokuratora albo pokrzywdzonego o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego i wyniku tego post´powania,
przesy∏ajàc odpis wydanego orzeczenia lub postanowienia. Materia∏y przekazane przez sàd, prokuratora
albo pokrzywdzonego w∏àcza si´ do akt post´powania
dyscyplinarnego.
3. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do pope∏nienia
przewinienia dyscyplinarnego, jego kwalifikacji prawnej albo to˝samoÊci sprawcy, przed wszcz´ciem post´powania dyscyplinarnego prze∏o˝ony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynnoÊci wyjaÊniajàcych.
CzynnoÊci te nale˝y ukoƒczyç w terminie 30 dni.
4. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna si´
z dniem wydania postanowienia o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego. Funkcjonariusza, co do którego wydano postanowienie o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, uwa˝a si´ za obwinionego.
5. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego zawiera:
1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego;

2. OdpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà
równie˝ funkcjonariusze w przypadkach, gdy w∏aÊciwe organy sà uprawnione do stosowania grzywny,
w celu przymuszenia.

2) dat´ wydania postanowienia;

3. O pociàgni´cie funkcjonariusza do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej wyst´pujà organy, o których
mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio do Szefa SKW i Szefa SWW.

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z jego kwalifikacjà prawnà;

Art. 122. W∏aÊciwi do wymierzania kar dyscyplinarnych sà Szef SKW albo Szef SWW, ka˝dy w zakre-

6) stopieƒ, imi´ i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego prowadzàcego post´powanie;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143,
poz. 1203.

7) podpis z podaniem stopnia, imienia i nazwiska
prze∏o˝onego dyscyplinarnego;

3) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe
obwinionego;

5) uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia
dyscyplinarnego;

8) pouczenie o uprawnieniach przys∏ugujàcych obwinionemu w toku post´powania dyscyplinarnego.
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Art. 125. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´, a wszcz´te umarza:
1) je˝eli czynnoÊci wyjaÊniajàce nie potwierdzi∏y zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego;
2) po up∏ywie terminów okreÊlonych w art. 118
ust. 2 i 3;
3) w przypadku Êmierci funkcjonariusza;
4) je˝eli w tej samej sprawie zapad∏o prawomocne
orzeczenie dyscyplinarne lub toczy si´ post´powanie dyscyplinarne.
2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego oraz orzeczenie o umorzeniu
post´powania dyscyplinarnego dor´cza si´ pokrzywdzonemu, je˝eli z∏o˝y∏ on wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego oraz na
orzeczenie o umorzeniu tego post´powania pokrzywdzony mo˝e wnieÊç odpowiednio za˝alenie lub odwo∏anie do Szefa SKW albo Szefa SWW w terminie 7 dni
od dnia ich dor´czenia.
Art. 126. 1. Post´powanie dyscyplinarne oraz czynnoÊci wyjaÊniajàce, o których mowa w art. 124 ust. 3,
prowadzi rzecznik dyscyplinarny.
2. Szef SKW albo SWW powo∏uje w jednostce organizacyjnej SKW albo SWW, na wniosek jej kierownika, rzecznika dyscyplinarnego, spoÊród funkcjonariuszy tej jednostki.
3. W przypadku, gdy ze wzgl´du na liczebnoÊç jednostki organizacyjnej SKW albo SWW powo∏anie
rzecznika dyscyplinarnego dla tej jednostki nie jest
uzasadnione, obowiàzki rzecznika dyscyplinarnego
w tej jednostce wykonuje rzecznik dyscyplinarny innej
jednostki organizacyjnej odpowiednio SKW albo
SWW, wyznaczony przez Szefa SKW albo Szefa SWW.
4. W jednostce organizacyjnej SKW albo SWW powo∏uje si´ co najmniej jednego i nie wi´cej ni˝ 3 rzeczników dyscyplinarnych.
5. Powo∏anie rzecznika dyscyplinarnego nast´puje
za jego pisemnà zgodà na okres 2 lat.
6. Rzecznika dyscyplinarnego odwo∏uje si´ w przypadkach:
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2) jest ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym obwinionego lub osoby przez niego pokrzywdzonej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, z póên. zm.5));
3) by∏ Êwiadkiem czynu;
4) mi´dzy nim a obwinionym lub osobà pokrzywdzonà przez obwinionego zachodzi stosunek osobisty
mogàcy wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.
9. Rzecznika dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego
dyscyplinarnego mo˝na wy∏àczyç od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym tak˝e z innych uzasadnionych przyczyn.
10. O okolicznoÊciach uzasadniajàcych wy∏àczenie
od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym rzecznik
dyscyplinarny lub prze∏o˝ony dyscyplinarny zawiadamiajà niezw∏ocznie odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW.
11. Wy∏àczenie rzecznika dyscyplinarnego lub
prze∏o˝onego dyscyplinarnego od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym mo˝e nastàpiç równie˝ na
wniosek obwinionego lub jego obroƒcy, je˝eli zosta∏
ustanowiony.
12. Szef SKW i Szef SWW wydajà postanowienia
o wy∏àczeniu lub odmowie wy∏àczenia rzecznika dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego dyscyplinarnego od
udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym.
Art. 127. 1. W przypadku wy∏àczenia prze∏o˝onego
dyscyplinarnego od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym, na podstawie art. 126 ust. 8 i 9, post´powanie dyscyplinarne przejmuje odpowiednio Szef
SKW i Szef SWW.
2. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 126 ust. 8 i 9 wobec Szefa SKW albo Szefa SWW, post´powanie dyscyplinarne przejmuje jeden z jego zast´pców.
3. W przypadku wy∏àczenia rzecznika dyscyplinarnego od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym na
podstawie art. 126 ust. 8 i 9, post´powanie dyscyplinarne przejmuje do prowadzenia inny wyznaczony
rzecznik dyscyplinarny.

1) zaistnienia okolicznoÊci, które stanowià podstaw´
zwolnienia go ze s∏u˝by w SKW lub SWW;

4. Do czasu wydania przez Szefa SKW albo Szefa
SWW postanowienia o wy∏àczeniu rzecznik dyscyplinarny podejmuje wy∏àcznie czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.

2) prawomocnego ukarania go karà dyscyplinarnà.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479 oraz
z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659
i Nr 104, poz. 708.

7. Rzecznik dyscyplinarny, za zgodà Szefa SKW albo Szefa SWW, mo˝e skorzystaç z pomocy innego
rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu
czynnoÊci dowodowych.
8. Rzecznik dyscyplinarny lub prze∏o˝ony dyscyplinarny podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu
dyscyplinarnym, je˝eli:
1) sprawa dotyczy go bezpoÊrednio;
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Art. 128. 1. Rzecznik dyscyplinarny zbiera materia∏
dowodowy i podejmuje czynnoÊci niezb´dne do wyjaÊnienia sprawy. W szczególnoÊci przes∏uchuje Êwiadków, obwinionego, przyjmuje od niego wyjaÊnienia,
dokonuje ogl´dzin. Z czynnoÊci tych sporzàdza protoko∏y. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e tak˝e zleciç przeprowadzenie odpowiednich badaƒ.
2. Z czynnoÊci innych ni˝ wymienione w ust. 1 sporzàdza si´ protokó∏, je˝eli przepis szczególny tego wymaga albo prze∏o˝ony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny uzna to za potrzebne. W pozosta∏ych przypadkach mo˝na ograniczyç si´ do sporzàdzenia notatki urz´dowej.
3. Protokó∏ zawiera:
1) oznaczenie czynnoÊci, jej czasu i miejsca, osób
w niej uczestniczàcych lub obecnych oraz charakteru ich uczestnictwa;
2) opis przebiegu czynnoÊci;
3) w miar´ potrzeby:
a) stwierdzenie innych okolicznoÊci dotyczàcych
przebiegu czynnoÊci,
b) oÊwiadczenia i wnioski uczestników czynnoÊci,
c) pouczenie o uprawnieniach i obowiàzkach.
4. WyjaÊnienia, zeznania, oÊwiadczenia i wnioski
oraz stwierdzenia okreÊlonych okolicznoÊci przez
rzecznika dyscyplinarnego lub kierownika jednostki
organizacyjnej SKW albo SWW, o którym mowa
w ust. 8, zapisuje si´ w protokole z mo˝liwà dok∏adnoÊcià, a osoby bioràce udzia∏ w czynnoÊci majà prawo
˝àdaç zapisania w protokole z pe∏nà dok∏adnoÊcià
wszystkiego, co dotyczy ich praw i interesów.
5. Osoby bioràce udzia∏ w czynnoÊci, z której jest
sporzàdzany protokó∏, a tak˝e osoby obecne, po zapoznaniu si´ z treÊcià protoko∏u, podpisujà ka˝dà jego
stron´. Odmow´ zapoznania si´ z treÊcià protoko∏u,
a tak˝e odmow´ lub brak podpisu którejkolwiek osoby
nale˝y omówiç w protokole.
6. Rzecznik dyscyplinarny w toku post´powania
wydaje postanowienia, je˝eli ich wydanie nie jest zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
7. Postanowienie wydane w toku post´powania,
z wyjàtkiem postanowienia o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, powinno zawieraç:
1) stopieƒ, imi´ i nazwisko wydajàcego postanowienie rzecznika dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego
dyscyplinarnego;
2) dat´ wydania postanowienia;
3) podstaw´ prawnà wydania postanowienia;
4) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego;
5) rozstrzygni´cie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
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7) pouczenie, czy i w jakim trybie przys∏uguje prawo
z∏o˝enia za˝alenia;
8) podpis z podaniem stopnia, imienia i nazwiska wydajàcego postanowienie.
8. W przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia
czynnoÊci poza miejscowoÊcià, w której toczy si´ post´powanie dyscyplinarne, prze∏o˝ony dyscyplinarny
mo˝e zwróciç si´ o ich przeprowadzenie do kierownika jednostki organizacyjnej SKW albo SWW w∏aÊciwego wed∏ug miejsca, w którym czynnoÊç ma byç dokonana.
9. Je˝eli czyn b´dàcy przedmiotem post´powania
dyscyplinarnego jest lub by∏ przedmiotem innego post´powania, w tym post´powania przygotowawczego,
prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwego organu o udost´pnienie akt tego post´powania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Za zgodà tego organu, potrzebne odpisy lub wyciàgi z udost´pnionych akt w∏àcza si´
do akt post´powania dyscyplinarnego.
10. Je˝eli zebrany materia∏ dowodowy to uzasadnia, prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje postanowienie
o zmianie lub uzupe∏nieniu zarzutów.
Art. 129. 1. W toku post´powania dyscyplinarnego
obwiniony ma prawo do:
1) sk∏adania wyjaÊnieƒ;
2) odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ;
3) zg∏aszania wniosków dowodowych;
4) przeglàdania akt post´powania dyscyplinarnego
oraz sporzàdzania z nich notatek;
5) ustanowienia obroƒcy spoÊród funkcjonariuszy;
6) wnoszenia do prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝aleƒ na postanowienia wydane w toku post´powania przez rzecznika dyscyplinarnego, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia i w przypadkach
wskazanych w ustawie; od postanowieƒ wydanych przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego za˝alenie przys∏uguje odpowiednio do Szefa SKW i Szefa SWW.
2. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e, w drodze postanowienia, odmówiç udost´pnienia akt, je˝eli sprzeciwia si´ temu dobro post´powania dyscyplinarnego.
Na postanowienie przys∏uguje za˝alenie.
3. Ustanowienie obroƒcy, je˝eli nie zawiera ograniczeƒ, uprawnia go do dzia∏ania w ca∏ym post´powaniu dyscyplinarnym, nie wy∏àczajàc czynnoÊci po
uprawomocnieniu si´ orzeczenia. O zmianie zakresu
pe∏nomocnictwa uprawniajàcego do dzia∏ania w post´powaniu dyscyplinarnym lub o jego cofni´ciu obwiniony niezw∏ocznie zawiadamia obroƒc´ oraz rzecznika dyscyplinarnego.
4. Obroƒca nie mo˝e podejmowaç czynnoÊci na
niekorzyÊç obwinionego. Mo˝e on zrezygnowaç z reprezentowania obwinionego w toku post´powania
dyscyplinarnego, zawiadamiajàc o tym obwinionego
oraz rzecznika dyscyplinarnego. Do czasu ustanowie-

Dziennik Ustaw Nr 104

— 5211 —

nia nowego obroƒcy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni od
dnia zawiadomienia obwinionego, obroƒca jest obowiàzany podejmowaç niezb´dne czynnoÊci.
5. Udzia∏ obroƒcy w post´powaniu dyscyplinarnym nie wy∏àcza osobistego dzia∏ania w nim obwinionego.
6. Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma, wydane w toku post´powania dyscyplinarnego, dor´cza si´ obwinionemu oraz obroƒcy, je˝eli
zosta∏ ustanowiony. W przypadku dor´czenia obwinionemu i obroƒcy w ró˝nych terminach pisma, od
którego przys∏uguje odwo∏anie lub za˝alenie, termin
do z∏o˝enia odwo∏ania lub za˝alenia liczy si´ od dnia
dor´czenia, które nastàpi∏o wczeÊniej.
7. Wniosek dowodowy obwiniony zg∏asza na piÊmie rzecznikowi dyscyplinarnemu, który rozstrzyga
o uwzgl´dnieniu wniosku albo odmawia, w drodze
postanowienia, uwzgl´dnienia wniosku, je˝eli:
1) okolicznoÊç, która ma byç udowodniona, nie ma
znaczenia dla rozstrzygni´cia sprawy albo jest ju˝
udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;
2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej
okolicznoÊci lub nie da si´ przeprowadziç;
3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem.
8. Na postanowienie w przedmiocie nieuwzgl´dnienia wniosku dowodowego przys∏uguje za˝alenie.
9. Nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç obwinionego
w s∏u˝bie, zwolnienie obwinionego od zaj´ç s∏u˝bowych z powodu choroby oraz nieusprawiedliwione
niestawiennictwo na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymujà biegu post´powania dyscyplinarnego, a czynnoÊci, w których jest przewidziany
udzia∏ obwinionego, nie przeprowadza si´ albo przeprowadza si´ w miejscu jego pobytu.
10. Udzia∏ w czynnoÊciach dowodowych oraz zapoznanie z aktami post´powania dyscyplinarnego obwinionego zwolnionego od zaj´ç s∏u˝bowych z powodu choroby wymaga zgody lekarza, który orzek∏ czasowà niezdolnoÊç obwinionego do s∏u˝by. W przypadku
braku mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktu z lekarzem lub
zmiany lekarza zgody takiej mo˝e udzieliç lekarz, który
obecnie leczy obwinionego, a w dalszej kolejnoÊci lekarz o takiej samej specjalnoÊci.
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miesiàca od dnia wszcz´cia tego post´powania. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, w drodze postanowienia, mo˝e
przed∏u˝yç termin prowadzenia czynnoÊci dowodowych do 2 miesi´cy.
2. Szef SKW albo Szef SWW, w drodze postanowienia, mo˝e przed∏u˝yç termin prowadzenia czynnoÊci dowodowych na czas oznaczony powy˝ej 2 miesi´cy.
3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e zawiesiç post´powanie dyscyplinarne z powodu zaistnienia d∏ugotrwa∏ej przeszkody uniemo˝liwiajàcej prowadzenie
post´powania. Na postanowienie o zawieszeniu post´powania dyscyplinarnego przys∏uguje za˝alenie
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o wszcz´te
z inicjatywy pokrzywdzonego, za˝alenie to mo˝e równie˝ z∏o˝yç pokrzywdzony.
4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje postanowienie o podj´ciu zawieszonego post´powania dyscyplinarnego po ustaniu przeszkody, o której mowa
w ust. 3.
Art. 132. 1. Rzecznik dyscyplinarny, po przeprowadzeniu czynnoÊci dowodowych i uznaniu, ˝e zosta∏y
wyjaÊnione wszystkie istotne okolicznoÊci sprawy, zapoznaje obwinionego z aktami post´powania dyscyplinarnego.
2. Obroƒca mo˝e zapoznaç si´ z aktami post´powania dyscyplinarnego, o których mowa w ust. 1, nie
póêniej ni˝ do dnia zapoznania obwinionego z tymi aktami.
3. Z czynnoÊci zapoznania z aktami post´powania
dyscyplinarnego sporzàdza si´ protokó∏.
4. Odmowa zapoznania si´ z aktami post´powania
lub z∏o˝enia podpisu stwierdzajàcego t´ okolicznoÊç
nie wstrzymuje post´powania. Rzecznik dyscyplinarny
dokonuje wzmianki o odmowie w aktach post´powania.
5. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia
zapoznania si´ z aktami post´powania dyscyplinarnego zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nienie. Na wydane
przez rzecznika dyscyplinarnego postanowienie o odmowie uzupe∏nienia akt post´powania dyscyplinarnego obwinionemu s∏u˝y prawo z∏o˝enia za˝alenia.

Art. 130. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny i rzecznik
dyscyplinarny sà obowiàzani badaç oraz uwzgl´dniaç
okolicznoÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak
i na niekorzyÊç obwinionego.

6. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia
zapoznania si´ z uzupe∏nionymi aktami post´powania
dyscyplinarnego zg∏osiç wniosek o ich uzupe∏nienie
w zakresie wynikajàcym z przeprowadzonych czynnoÊci dowodowych uzupe∏niajàcych akta tego post´powania.

2. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinnego, dopóki
wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona
prawomocnym orzeczeniem. Niedajàce si´ usunàç
wàtpliwoÊci rozstrzyga si´ na korzyÊç obwinionego.

7. Rzecznik dyscyplinarny, po zapoznaniu obwinionego z aktami post´powania dyscyplinarnego, wydaje postanowienie o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych oraz sporzàdza sprawozdanie, które:

Art. 131. 1. CzynnoÊci dowodowe w post´powaniu
dyscyplinarnym powinny byç zakoƒczone w terminie

1) wskazuje prowadzàcego post´powanie i prze∏o˝onego dyscyplinarnego, który wyda∏ postanowienie o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego;
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2) wskazuje obwinionego oraz okreÊla zarzucane mu
przewinienie dyscyplinarne, z opisem stanu faktycznego ustalonym na podstawie zebranych dowodów;
3) przedstawia wnioski dotyczàce uniewinnienia, odstàpienia od ukarania lub wymierzenia kary albo
umorzenia post´powania.
Art. 133. 1. Na podstawie oceny zebranego w post´powaniu dyscyplinarnym materia∏u dowodowego
prze∏o˝ony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o:
1) uniewinnieniu albo
2) odstàpieniu od ukarania, albo
3) ukaraniu, albo
4) umorzeniu post´powania.
2. Orzeczenie powinno zawieraç:
1) oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego;
2) dat´ wydania orzeczenia;
3) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego;
4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z kwalifikacjà prawnà;
5) rozstrzygni´cie o uniewinnieniu, stwierdzeniu winy i odstàpieniu od ukarania lub wymierzeniu kary dyscyplinarnej albo umorzeniu post´powania
dyscyplinarnego;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia;
7) pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia
odwo∏ania;
8) podpis, z podaniem stopnia, imienia i nazwiska
prze∏o˝onego dyscyplinarnego, oraz piecz´ç jednostki organizacyjnej SKW albo SWW.
3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 132 ust. 7, oraz przekazuje
akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupe∏nienia, w przypadku stwierdzenia, ˝e nie zosta∏y wyjaÊnione wszystkie okolicznoÊci sprawy.
4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny umarza post´powanie dyscyplinarne w przypadkach, o których mowa
w art. 125 ust. 1, albo gdy sta∏o si´ ono bezprzedmiotowe z innej przyczyny.
5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e odstàpiç od
ukarania, je˝eli stopieƒ winy lub stopieƒ szkodliwoÊci
przewinienia dyscyplinarnego dla s∏u˝by nie jest
znaczny, a w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste funkcjonariusza oraz dotychczasowy przebieg s∏u˝by uzasadniajà przypuszczenie, ˝e pomimo odstàpienia od ukarania b´dzie on przestrzega∏ dyscypliny s∏u˝bowej oraz
zasad etyki zawodowej.
6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem sporzàdza si´ na piÊmie nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia
o zakoƒczeniu czynnoÊci dowodowych.
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7. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´
niezw∏ocznie obwinionemu.
8. Je˝eli prze∏o˝ony dyscyplinarny uzna, ˝e nale˝y
wymierzyç kar´ dyscyplinarnà, do której wymierzenia
nie jest uprawniony, wniosek w tej sprawie wraz z aktami post´powania dyscyplinarnego przesy∏a odpowiednio Szefowi SKW i Szefowi SWW.
9. W przypadku zamiaru wymierzenia kary wydalenia ze s∏u˝by w SKW albo SWW, odpowiednio Szef
SKW i Szef SWW, przed wydaniem orzeczenia dyscyplinarnego, wzywa obwinionego w celu wys∏uchania
go. W wys∏uchaniu uczestniczy rzecznik dyscyplinarny. Obwinionemu dor´cza si´ sprawozdanie w terminie umo˝liwiajàcym zapoznanie si´ z nim przed wys∏uchaniem.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ w przypadku:
1) tymczasowego aresztowania obwinionego;
2) odmowy obwinionego stawienia si´ lub nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci;
3) zaistnienia innej przeszkody uniemo˝liwiajàcej obwinionemu stawienie si´ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia postanowienia o zakoƒczeniu
czynnoÊci dowodowych.
Art. 134. 1. Post´powanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji obwinionemu przys∏uguje odwo∏anie w terminie 7 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.
2. Odwo∏anie sk∏ada si´ odpowiednio do Szefa
SKW i Szefa SWW za poÊrednictwem prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, który wyda∏ orzeczenie w pierwszej
instancji.
3. Szef SKW albo Szef SWW odmawia przyj´cia
odwo∏ania, w drodze postanowienia, je˝eli zosta∏o
wniesione po terminie lub przez osob´ nieuprawnionà
albo jest niedopuszczalne. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
4. Je˝eli orzeczenie lub postanowienie w pierwszej
instancji wyda∏ odpowiednio Szef SKW i Szef SWW,
odwo∏anie lub za˝alenie nie przys∏uguje. Obwiniony
mo˝e jednak w terminie, o którym mowa w ust. 1,
zwróciç si´ odpowiednio do Szefa SKW i Szefa SWW
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do
wniosku tego stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce odwo∏aƒ od orzeczeƒ.
Art. 135. 1. W post´powaniu odwo∏awczym rozpoznanie sprawy nast´puje na podstawie stanu faktycznego ustalonego w post´powaniu dyscyplinarnym.
Je˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego wydania
orzeczenia, Szef SKW albo Szef SWW mo˝e uzupe∏niç
materia∏ dowodowy, zlecajàc rzecznikowi dyscyplinarnemu prowadzàcemu post´powanie dyscyplinarne
wykonanie czynnoÊci dowodowych, okreÊlajàc ich zakres.
2. Z materia∏ami uzyskanymi w wyniku czynnoÊci
dowodowych, o których mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny zapoznaje obwinionego. W terminie 3 dni
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od dnia zapoznania obwiniony ma prawo zg∏oszenia
odpowiednio Szefowi SKW i Szefowi SWW uwag dotyczàcych przeprowadzonych czynnoÊci dowodowych.
Art. 136. 1. Szef SKW albo Szef SWW, w terminie
7 dni od dnia wniesienia odwo∏ania mo˝e powo∏aç komisj´ do zbadania zaskar˝onego orzeczenia, zwanà
dalej „komisjà”.
2. Komisja sk∏ada si´ z trzech funkcjonariuszy.
3. Przepisy art. 126 ust. 8 i 9 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków komisji.
4. Komisja mo˝e wys∏uchaç rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroƒc´.
5. Niestawiennictwo prawid∏owo zawiadomionych: rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroƒcy nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy.
6. Komisja mo˝e wystàpiç do wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego o uzupe∏nienie materia∏u dowodowego w trybie art. 135 ust. 1.
Art. 137. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci komisja sporzàdza sprawozdanie wraz z wnioskiem dotyczàcym sposobu za∏atwienia odwo∏ania.
2. Komisja przedstawia odpowiednio Szefowi
SKW i Szefowi SWW sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jej powo∏ania.
3. Rozpatrzenie odwo∏ania przez Szefa SKW albo
Szefa SWW powinno nastàpiç w terminie 14 dni od
dnia wp∏ywu odwo∏ania, a w przypadku powo∏ania komisji — w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
4. Szef SKW albo Szef SWW mo˝e zaskar˝one
orzeczenie:
1) utrzymaç w mocy albo
2) uchyliç w ca∏oÊci albo w cz´Êci i w tym zakresie
uniewinniç obwinionego, odstàpiç od ukarania,
wzgl´dnie wymierzyç innà kar´, bàdê uchylajàc to
orzeczenie — umorzyç post´powanie dyscyplinarne w pierwszej instancji, albo
3) uchyliç w ca∏oÊci i przekazaç spraw´ do ponownego rozpatrzenia przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego, gdy rozstrzygni´cie sprawy wymaga przeprowadzenia czynnoÊci dowodowych w ca∏oÊci
lub w znacznej cz´Êci.
5. Post´powanie odwo∏awcze umarza si´ w przypadku cofni´cia odwo∏ania.
6. W post´powaniu odwo∏awczym Szef SKW albo
Szef SWW nie mo˝e wymierzyç surowszej kary dyscyplinarnej, chyba ˝e zaskar˝one orzeczenie ra˝àco narusza prawo lub interes s∏u˝by.
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2) w dniu wydania przez organ odwo∏awczy orzeczenia lub postanowienia koƒczàcego post´powanie.
2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, po uprawomocnieniu
si´ orzeczenia lub postanowienia, niezw∏ocznie wykonuje orzeczonà kar´.
3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
po uprawomocnieniu si´ orzeczenia niezw∏ocznie wykonuje kar´ ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do
s∏u˝by na zajmowanym stanowisku.
4. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 3, po uprawomocnieniu si´ orzeczenia niezw∏ocznie wykonuje
kar´: wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
wydalenia ze s∏u˝by przez wydanie decyzji odpowiednio o: zwolnieniu lub odwo∏aniu ukaranego z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego i mianowaniu go na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe albo zwolnieniu ukaranego funkcjonariusza ze s∏u˝by.
5. Prawomocne orzeczenie o odstàpieniu od ukarania albo o ukaraniu oraz prawomocne postanowienie
o odstàpieniu od wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego w∏àcza si´ do akt osobowych funkcjonariusza.
Art. 139. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do post´powania dyscyplinarnego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego, dotyczàce
wezwaƒ, terminów, dor´czeƒ i Êwiadków, z wy∏àczeniem mo˝liwoÊci nak∏adania kar porzàdkowych oraz
zatrzymania i doprowadzenia Êwiadków. W post´powaniu dyscyplinarnym do Êwiadków nie stosuje si´
art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego.
2. O zwolnieniu od z∏o˝enia zeznania lub odpowiedzi na pytania osoby pozostajàcej z obwinionym
w szczególnie bliskim stosunku osobistym rozstrzyga
rzecznik dyscyplinarny. Na odmow´ zwolnienia od
z∏o˝enia zeznania lub odpowiedzi na pytania s∏u˝y za˝alenie w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
Art. 140. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza
uznanie kary za nieby∏à.
2. Kary dyscyplinarne podlegajà zatarciu po up∏ywie:
1) 3 miesi´cy od dnia wykonania kary upomnienia;
2) 6 miesi´cy od dnia wykonania kary nagany;
3) 9 miesi´cy od dnia wykonania kary surowej nagany i nagany z ostrze˝eniem;
4) 12 miesi´cy od dnia wykonania kary ostrze˝enia
o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;
5) 15 miesi´cy od dnia wykonania kary wyznaczenia
na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe oraz obni˝enia
stopnia;

Art. 138. 1. Orzeczenie lub postanowienie staje si´
prawomocne:

6) 18 miesi´cy od dnia wykonania kary pozbawienia
stopnia oficerskiego;

1) z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania lub
za˝alenia, je˝eli go nie wniesiono;

7) 24 miesi´cy od dnia wykonania kary ostrze˝enia
o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by.
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3. W przypadku nienagannej s∏u˝by, stwierdzonej
w opinii s∏u˝bowej, prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e
zatrzeç kar´ dyscyplinarnà przed up∏ywem terminu
okreÊlonego w ust. 2, jednak w przypadku kar, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5—9 nie wczeÊniej ni˝
przed up∏ywem po∏owy terminów, okreÊlonych
w ust. 2 pkt 4—7.
4. Za wykazanie m´stwa lub odwagi oraz znaczàce
wyniki w s∏u˝bie prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e
w ka˝dym czasie zatrzeç kar´ dyscyplinarnà.
5. Je˝eli funkcjonariusz zostanie ponownie ukarany przed zatarciem kary dyscyplinarnej, okres wymagany do zatarcia nieodbytej kary biegnie na nowo od
dnia orzeczenia nowej kary.
6. W przypadku jednoczesnego wykonywania wi´cej ni˝ jednej kary dyscyplinarnej zatarcie kar nast´puje
z up∏ywem terminu przewidzianego dla kary surowszej.
7. Zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje usuni´cie z akt osobowych funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu. Orzeczenie o odstàpieniu od ukarania usuwa si´
z akt osobowych po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia jego
uprawomocnienia si´, przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 141. 1. Post´powanie dyscyplinarne zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem wznawia si´, je˝eli:
1) dowody, na podstawie których ustalono istotne
dla sprawy okolicznoÊci, okaza∏y si´ fa∏szywe;
2) zosta∏y ujawnione istotne dla sprawy okolicznoÊci, które nie by∏y znane w toku post´powania
dyscyplinarnego;
3) orzeczenie wydano z naruszeniem obowiàzujàcych przepisów, je˝eli mog∏o to mieç wp∏yw na
treÊç orzeczenia;
4) orzeczenie zosta∏o wydane w oparciu o innà decyzj´ lub orzeczenie sàdu, które zosta∏y nast´pnie
uchylone lub zmienione.
2. Post´powanie dyscyplinarne wznawia si´ na
wniosek ukaranego lub obwinionego, albo w przypadku jego Êmierci na wniosek cz∏onka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej, je˝eli w wyniku orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego straci∏ moc lub uleg∏
zmianie przepis prawny b´dàcy podstawà wydania
orzeczenia dyscyplinarnego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek
o wznowienie sk∏ada si´ w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego.
4. Post´powania dyscyplinarnego, w przypadku
Êmierci obwinionego lub ukaranego, nie wznawia si´
na niekorzyÊç ukaranego po ustaniu karalnoÊci przewinienia dyscyplinarnego.
5. Post´powania dyscyplinarnego nie wznawia si´
po up∏ywie 5 lat od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia.
6. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wyda∏ prawomocne orzeczenie dyscyplinarne, wznawia post´powanie dyscyplinarne z urz´du lub na wniosek ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego Êmier-
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ci, na wniosek cz∏onka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. O wznowieniu post´powania dyscyplinarnego z urz´du zawiadamia si´ ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego Êmierci, cz∏onka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej.
7. Wniosek o wznowienie post´powania dyscyplinarnego wnosi si´ do prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
który wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, w którym obwiniony lub ukarany
dowiedzia∏ si´ o okolicznoÊci stanowiàcej podstaw´
do wznowienia post´powania.
8. Je˝eli przyczynà wznowienia post´powania jest
dzia∏alnoÊç prze∏o˝onego dyscyplinarnego, o którym
mowa w ust. 6, o wznowieniu rozstrzyga wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny.
9. Na postanowienie o odmowie wznowienia post´powania dyscyplinarnego ukaranemu oraz cz∏onkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej, o którym mowa w ust. 6, s∏u˝y za˝alenie odpowiednio do
Szefa SKW albo SWW w terminie 7 dni od dnia dor´czenia, z tym ˝e na postanowienie wydane przez Szefa
SKW albo SWW przys∏uguje jedynie w takim samym
terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Art. 142. 1. Po wznowieniu post´powania dyscyplinarnego przeprowadza si´ czynnoÊci dowodowe
ograniczone do przyczyn wznowienia, a po ich zakoƒczeniu, stosownie do poczynionych ustaleƒ, wydaje
si´ orzeczenie:
1) uchylajàce dotychczasowe orzeczenie i stwierdzajàce uniewinnienie ukaranego lub umorzenie post´powania dyscyplinarnego albo
2) zmieniajàce dotychczasowe orzeczenie i wymierzajàce innà kar´ dyscyplinarnà, albo
3) odmawiajàce uchylenia dotychczasowego orzeczenia.
2. Zmiana dotychczasowego orzeczenia i wymierzenie innej kary dyscyplinarnej nie mo˝e nastàpiç po
ustaniu karalnoÊci przewinienia dyscyplinarnego.
3. Orzeczenie kary surowszej od dotychczasowej
jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy wznowienie nast´puje
z urz´du i orzeczona kara jest ra˝àco niewspó∏mierna
do pope∏nionego przewinienia dyscyplinarnego.
4. Je˝eli w nast´pstwie wznowienia post´powania
wymierzono kar´ ∏agodniejszà, ulegajà uchyleniu
skutki kary dotychczasowej, a w przypadku wymierzenia kary surowszej, jej wykonanie rozpoczyna si´ od
dnia wymierzenia.
5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie
wznowienia post´powania dyscyplinarnego s∏u˝y
ukaranemu lub obwinionemu, a w przypadku jego
Êmierci, cz∏onkowi rodziny uprawnionemu do renty
rodzinnej, odwo∏anie lub za˝alenie odpowiednio do
Szefa SKW i Szefa SWW w terminie 7 dni od dnia dor´czenia, z tym ˝e na orzeczenia i postanowienia wydane przez Szefa SKW albo Szefa SWW przys∏uguje
jedynie, w takim samym terminie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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6. Termin zatarcia kary zmienionej w nast´pstwie
wznowienia post´powania liczy si´ od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia o wymierzeniu nowej kary.
Na poczet okresu zatarcia nowej kary zalicza si´ okres
zatarcia, który up∏ynà∏ od uprawomocnienia si´ orzeczenia kary dotychczasowej.

(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.6)) stosuje si´ odpowiednio do funkcjonariuszy SKW oraz SWW.

Art. 143. Na orzeczenie koƒczàce post´powanie
dyscyplinarne wydane w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania funkcjonariuszowi przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego.

Art. 146. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie okreÊlonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.

Art. 144. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla SKW i SWW
szczegó∏owy tryb wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z post´powaniem dyscyplinarnym w stosunku do
funkcjonariuszy, prze∏o˝onych którzy posiadajà w∏adz´ dyscyplinarnà, w tym obieg dokumentów zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym, prostowanie
b∏´dów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omy∏ek, oraz okreÊli wzory postanowieƒ i innych dokumentów sporzàdzanych w post´powaniu
dyscyplinarnym, majàc na wzgl´dzie sprawnoÊç prowadzonego post´powania.
Art. 145. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny

Rozdzia∏ 7
Przepis koƒcowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493.
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USTAWA
z dnia 9 czerwca 2006 r.
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2006 r., z wyjàtkiem art. 47, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy
oraz art. 16 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2008 r.
Art. 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝bie
funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2006 r., z wyjàtkiem art. 4 i 5,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy.
Art. 3. Z dniem 30 wrzeÊnia 2006 r. traci moc ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach 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. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) ustawie o SKW oraz SWW — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego;
2) SKW — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego;
3) SWW — nale˝y przez to rozumieç S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego;
4) Pe∏nomocnikach — nale˝y przez to rozumieç ∏àcznie Pe∏nomocnika do spraw organizacji SKW i Pe∏nomocnika do spraw organizacji SWW;
5) Komisji Likwidacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
Komisj´ do spraw likwidacji WSI.
6) WSI — nale˝y przez to rozumieç Wojskowe S∏u˝by
Informacyjne.

