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Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2006 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3 oraz
art. 68 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego 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,
zwanych dalej „oÊwiadczeniami”, oraz sposób ewi-
dencjonowania, archiwizowania i udost´pniania tych
oÊwiadczeƒ.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie bez bli˝szego okreÊlenia — nale˝y przez to
rozumieç ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Woj-
skowego oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego;

2) Pe∏nomocniku bez bli˝szego okreÊlenia — nale˝y
przez to rozumieç Pe∏nomocnika do spraw organi-
zacji S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pe∏-
nomocnika do spraw organizacji S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 1 ustawy;

3) Komisji Weryfikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
Komisj´ Weryfikacyjnà, o której mowa w art. 63
ustawy.

§ 2. 1. ˚o∏nierze i pracownicy, o których mowa
w art. 65 ust. 1 ustawy, sk∏adajà oÊwiadczenia w∏aÊci-
wemu Pe∏nomocnikowi, za poÊrednictwem kancelarii
niejawnej w jednostce organizacyjnej Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, w której pe∏nià czynnà s∏u˝b´
wojskowà lub sà zatrudnieni. 

2. Byli ˝o∏nierze i pracownicy, o których mowa
w art. 66 ustawy, sk∏adajà oÊwiadczenia w∏aÊciwemu
Pe∏nomocnikowi za poÊrednictwem kancelarii niejaw-
nej w Biurze tego Pe∏nomocnika albo kancelarii nie-
jawnej w wojewódzkim sztabie wojskowym w∏aÊci-
wym dla ich miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czaso-
wego trwajàcego ponad dwa miesiàce.

3. ˚o∏nierze i pracownicy oraz byli ˝o∏nierze i pra-
cownicy, o których mowa w art. 68 ustawy, sk∏adajà
oÊwiadczenia Komisji Weryfikacyjnej za poÊrednic-
twem kancelarii niejawnej w Biurze Pe∏nomocnika do

spraw organizacji S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
kancelarii niejawnej w jednostce organizacyjnej Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych, w której pe∏nià czyn-
nà s∏u˝b´ wojskowà lub sà zatrudnieni, albo kancelarii
niejawnej w wojewódzkim sztabie wojskowym w∏aÊci-
wym dla ich miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czaso-
wego trwajàcego ponad dwa miesiàce.

§ 3. 1. OÊwiadczenie sk∏ada si´ osobiÊcie w kance-
larii niejawnej, z zachowaniem wymogów okreÊlo-
nych dla informacji niejawnych w przepisach o ochro-
nie informacji niejawnych.

2. Kierownik kancelarii niejawnej pisemnie po-
twierdza dor´czenie oÊwiadczenia.

§ 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wojsko-
wych S∏u˝b Informacyjnych, szefowie wojewódzkich
sztabów wojskowych, kierownicy Biur Pe∏nomocników
oraz Pe∏nomocnicy niezw∏ocznie przekazujà oÊwiad-
czenia Przewodniczàcemu Komisji Weryfikacyjnej, bez
zapoznawania si´ z treÊcià tych oÊwiadczeƒ.

§ 5. 1. OÊwiadczenia ewidencjonuje si´ w kolejno-
Êci ich wp∏ywu do Przewodniczàcego Komisji Weryfi-
kacyjnej w ewidencji post´powaƒ weryfikacyjnych,
prowadzonej wed∏ug odr´bnych przepisów.

2. OÊwiadczenie w∏àcza si´ do akt post´powania
weryfikacyjnego.

§ 6. 1. OÊwiadczenia udost´pnia si´ na ˝àdanie sà-
du lub prokuratora albo na podstawie decyzji Komisji
Weryfikacyjnej.

2. Do udost´pniania oÊwiadczeƒ stosuje si´ odpo-
wiednio przepis § 4 ust. 2, a tak˝e przepisy o post´po-
waniu karnym.

3. W przypadku udost´pnienia oÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´ kserokopi´ te-
go oÊwiadczenia. ZgodnoÊç kserokopii z orygina∏em
oÊwiadczenia potwierdza Przewodniczàcy Komisji We-
ryfikacyjnej.

4. Kserokopi´ oÊwiadczenia w∏àcza si´ do akt po-
st´powania weryfikacyjnego.

§ 7. 1. Po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci Komisji Weryfi-
kacyjnej oÊwiadczenia wraz z aktami post´powaƒ we-
ryfikacyjnych przekazuje si´ Szefowi S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego lub Szefowi S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego w zale˝noÊci od S∏u˝by, w której zosta∏a
wyznaczona na stanowisko s∏u˝bowe, której funkcjo-
nariuszem zosta∏a mianowana lub w której zosta∏a za-
trudniona osoba, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie.

2. OÊwiadczenia z∏o˝one przez osoby, które nie zo-
sta∏y wyznaczone na stanowisko s∏u˝bowe, nie zosta-
∏y mianowane funkcjonariuszem lub nie zosta∏y za-
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w sprawie trybu sk∏adania oÊwiadczeƒ weryfikacyjnych w zwiàzku z likwidacjà Wojskowych S∏u˝b
Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udost´pniania
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trudnione w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego ani
w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, przekazuje si´ Sze-
fowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 8. OÊwiadczenia wraz z aktami post´powaƒ we-
ryfikacyjnych archiwizuje si´ w trybie okreÊlonym dla
informacji niejawnych w przepisach o ochronie infor-

macji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz o ochronie danych osobowych. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski


