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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r.

o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(druk nr 198)

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU

WOJSKOWEGO ORAZ USTAWĘ O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz.

U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49)

Art. 65.

1. W terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy żołnierze zawodowi pełniący służbę
w WSI oraz pracownicy zatrudnieni w WSI mogą złożyć Pełnomocnikom wniosek o
wyznaczenie na stanowisko służbowe w SKW lub SWW, mianowanie na
funkcjonariuszy SKW lub SWW albo zatrudnienie w SKW lub SWW.

2. Żołnierzy WSI, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo nie zostali
wyznaczeni na stanowiska służbowe w SKW albo SWW, mianowani na funkcjonariuszy
SKW albo SWW oraz zatrudnieni w SKW albo SWW, zwalnia się z zajmowanych
stanowisk służbowych i wyznacza na inne stanowisko służbowe, przenosi do rezerwy
kadrowej albo wypowiada stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej.

[3. Żołnierze WSI, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyznaczani na stanowiska
służbowe w sądach wojskowych, w prokuraturach wojskowych, w jednostkach
Żandarmerii Wojskowej, a także na stanowiska służbowe w wojskowych jednostkach
rozpoznania oraz jednostkach zwiadowczych.]

<3a. Żołnierze, którzy pełnili służbę w WSI i złożyli wnioski, o których mowa w ust. 1, a
nie zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe w SKW i SWW, mianowani na
stanowiska w SKW i SWW oraz zatrudnieni w SKW i SWW, mogą być wyznaczeni
na stanowiska służbowe w sądach wojskowych, w prokuraturach wojskowych, w
jednostkach Żandarmerii Wojskowej, a także na stanowiska służbowe w
wojskowych jednostkach rozpoznania oraz jednostkach zwiadowczych, po
zapoznaniu się przez właściwy organ wojskowy ze stanowiskiem Komisji
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Weryfikacyjnej, co do zgodności oświadczeń z prawdą, w przypadku sporządzenia
takiego stanowiska.>

4. Stosunki pracy z pracownikami WSI, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa w ust.
1, albo nie zostali mianowani na funkcjonariuszy ani zatrudnieni w SKW albo SWW,
wygasają z dniem zniesienia WSI.

5. Jeżeli przepisy prawa pracy uzależniają nabycie albo wymiar uprawnień pracowniczych
od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy albo od nieprzerwanego zatrudnienia u
danego pracodawcy, pracownikom zatrudnionym w WSI, którzy zostali zatrudnieni w
SKW albo SWW, okres zatrudnienia w WSI wlicza się do okresu zatrudnienia w SKW
albo SWW.

<Art. 65a.
Do żołnierzy zawodowych, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 65 ust. 1, nie
ma zastosowania przepis art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr  179, poz. 1750, z późn. zm.).

Art. 65b.
Żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 65a, wykonujący obowiązki służbowe w
SKW i SWW posiadają uprawnienia i podlegają obowiązkom określonym w rozdziale 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego.>

Art. 66.

W terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy byli żołnierze oraz byli pracownicy
WSI lub wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu
wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych mogą złożyć wniosek o wyznaczenie na
stanowisko służbowe w SKW lub SWW, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w
SKW lub SWW.

<Art. 66a.
Mianowanie na funkcjonariuszy SKW albo SWW, wyznaczanie na stanowiska służbowe
w SKW albo SWW oraz zatrudnianie w SKW albo SWW osób, o których mowa w art.
65 ust. 1 i art. 66, następuje po złożeniu oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3,
oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej, co do zgodności
oświadczeń z  prawdą, w przypadku sporządzenia takiego stanowiska.>


