
Dziennik Ustaw Nr 218 — 12078 — Poz. 1389

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 7, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 797) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 65 dodaje si´ art. 65a i 65b w brzmieniu:

„Art. 65a. Do ˝o∏nierzy zawodowych, którzy z∏o˝y-
li wnioski, o których mowa w art. 65
ust. 1, nie ma zastosowania przepis
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750,
z póên. zm.1)).

Art. 65b. ˚o∏nierze zawodowi, o których mowa
w art. 65a, wykonujàcy obowiàzki s∏u˝-

bowe w SKW i SWW posiadajà upraw-
nienia i podlegajà obowiàzkom okreÊlo-
nym w rozdziale 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywia-
du Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego.”;

2) po art. 66 dodaje si´ art. 66a w brzmieniu:

„Art. 66a. Mianowanie na funkcjonariuszy SKW
albo SWW, wyznaczanie na stanowiska
s∏u˝bowe w SKW albo SWW oraz za-
trudnianie w SKW albo SWW osób,
o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66,
nast´puje po z∏o˝eniu oÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz
zapoznaniu si´ ze stanowiskiem Komisji
Weryfikacyjnej, co do zgodnoÊci
oÊwiadczeƒ z prawdà, w przypadku spo-
rzàdzenia takiego stanowiska.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 1 lipca 2008 r. 
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USTAWA

z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy — 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

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.


