
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 5 czerwca 2006 r. Druk nr 165 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 maja 2006 r.

ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Marszałek Senatu dnia 29 maja 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Obrony Narodowej

(-) Franciszek Adamczyk



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2006 r.

ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie

Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 6 po pkt 2 dodaje sie pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) w art. 765 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości –

w przypadku udzielania pomocy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy

porządkowe,";

2b) w art. 811:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż

Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
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Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okrętach wojennych można

dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu

odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście

wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura

Antykorupcyjnego.",

b) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości –

w przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy

porządkowe,";";

2) w art. 6 w pkt 4, w § 2 w zdaniu drugim wyrazy "wykonaniu aresztu" zastępuje się

wyrazami "wykonanie aresztu";

3) w art. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 50:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Agencję

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu

Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne

lub Straż Graniczną oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności

egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego

komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu

wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej.",

b) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku wykonywania asysty przez Służbę

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię

Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;";";
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4) w art. 7 w pkt 3, w § 1 wyrazy "Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego"

zastępuje się wyrazami "Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego";

5) w art. 8 w pkt 2, w pkt 2 wyrazy "Służby Więziennej" zastępuje się wyrazami "Służbie

Więziennej";

6) w art. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Poborowych, wobec których przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne do

służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym

Biurze Antykorupcyjnym zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do

służby i których zamierza się przyjąć do służby w Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie

Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wojskowy

komendant uzupełnień, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Centralnego Biura

Antykorupcyjnego właściwej w sprawach kadr, przenosi do rezerwy.";

2b) w art. 49 w ust. 1d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii

Wojskowej - jeżeli wymagają tego ich zadania;";";

7) w art. 8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

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

"5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony

Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży

Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji

ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub
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nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów,

Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii

i Telewizji;".";

8) w art. 13 w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "art. 67 otrzymuje brzmienie:"

oraz przed oznaczeniem ust. 1 dodaje się wyrazy "Art. 67.";

9) w art. 15 w pkt 4, w art. 106 wyrazy "Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego" zastępuje się wyrazami "Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego";

10) w art. 16, w ust. 2 wyrazy "Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Wojskowego" zastępuje się wyrazami "Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie

Wywiadu Wojskowego";

11) w art. 18 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 84 otrzymuje brzmienie:

"Art. 84. Strażak zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu

mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej

i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego

lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może

być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.";";

12) w art. 21:

a) w pkt 2 wyrazy "Centralnego Biura Antykorupcyjnego" zastępuje się wyrazami

"Centralnym Biurze Antykorupcyjnym" oraz wyrazy "Służby Więziennej" zastępuje

się wyrazami "Służbie Więziennej",

b) w pkt 3 i 4 wyrazy "Centralnego Biura Antykorupcyjnego" zastępuje się wyrazami

"Centralnym Biurze Antykorupcyjnym";
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13) w art. 23 w pkt 1 wyrazy "Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego"

zastępuje się wyrazami "Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego";

14) w art. 24, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego

i Żandarmerii Wojskowej – w związku z prowadzonym postępowaniem;";

15) w art. 33 w pkt 3, w ust. 8a skreśla się powtórnie użyte wyrazy "Służby Wywiadu

Wojskowego,";

16) w art. 36 w pkt 12 w lit. a, w pkt 16 wyrazy "Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu

Wojskowego" zastępuje się wyrazami "Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego";

17) w art. 37 w pkt 2 w lit. a:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

b) w ust. 1 wyrazy "Szefa Wywiadu Wojskowego" zastępuje się wyrazami "Szefa Służby

Wywiadu Wojskowego";

18) w art. 45 po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

"17a) art. 113 otrzymuje brzmienie:

"Art. 113. Funkcjonariusz Agencji zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do

lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i

Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego

lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może

być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.";
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17b) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariusza,

który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności

dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki

do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.";";

19) w art. 48, w ust. 3 po wyrazach "nie stosuje się do" dodaje się wyraz "uprawnień";

20) w art. 50 w pkt 1, w art. 22:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "służbie Wywiadu Wojskowego" zastępuje się wyrazami

"Służbie Wywiadu Wojskowego",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się na stanowisko

służbowe na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 maja 2006 r.

o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

(Dz. U. Nr ..., poz. ...).",

c) w ust. 4 wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 2 i 3",

d) w ust. 5 wyrazy "w ust. 1 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1",

e) w ust. 6 wyrazy "Służbie Kontrwywiadu wojskowego" zastępuje się wyrazami "Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego";

21) w art. 52 po wyrazach "Nr 175, poz. 1462)" dodaje się wyrazy "wprowadza się

następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w

brzmieniu:

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

"g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do

nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu
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emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu

stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od

uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy

na podstawie przepisów odrębnych,".";

22) w art. 58 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Komisję do spraw Likwidacji WSI" zastępuje się

wyrazami "Komisję Likwidacyjną";

23) w art. 60 w ust. 6 wyraz "powołaniu" zastępuje się wyrazem "powołania";

24) w art. 63 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Komisja Weryfikacyjna zajmuje stanowisko, o którym mowa w ust. 2,

w czteroosobowych zespołach, utworzonych przez Przewodniczącego Komisji

Weryfikacyjnej spośród jej członków, po dwóch spośród powołanych przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Zespół może

przedstawić Komisji Weryfikacyjnej projekt stanowiska do rozstrzygnięcia.";

25) w art. 65 w ust. 3 skreśla się wyrazy "przeniesieni do rezerwy kadrowej".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


