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DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r.
Poz. 68

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

.go

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 188, poz. 1391) wprowadza się następujące zmiany:

2)

załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

w.
rcl

1)

załącznik nr 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ww

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228,
Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1351.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. (poz. 68)

WZÓR

v.p
l

Załącznik nr 1

.go

POSTANOWIENIE Nr .........
SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO*),
KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO w .........*)
z dnia ......... r.
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.):
postanawiam

1. Wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do

.....................................................................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

w.
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i przedstawić zarzut(y) następującej treści:

.....................................................................................................................................................................................................
(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną przewinienia dyscyplinarnego)

2. Do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wyznaczyć:

.....................................................................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego)

Uzasadnienie

.....................................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne)

ww

(pieczęć)

*)

Niepotrzebne skreślić.

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

(podpis wydającego postanowienie,
z podaniem stopnia, imienia i nazwiska)
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Pouczenie

v.p
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Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.) w toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma
prawo do:
1)

składania wyjaśnień;

2)

odmowy składania wyjaśnień;

3)

zgłaszania wniosków dowodowych;

4)	przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek, chyba że sprzeciwia się temu dobro
postępowania dyscyplinarnego i rzecznik dyscyplinarny odmówi, w drodze postanowienia, udostępnienia akt;
ustanowienia obrońcy spośród funkcjonariuszy, adwokatów albo radców prawnych;

.go

5)

6)	wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przez rzecznika
dyscyplinarnego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia i w przypadkach wskazanych w ustawie; od postanowień wydanych przez przełożonego dyscyplinarnego zażalenie przysługuje do Szefa SKW; jeżeli postanowienie lub orzeczenie
w I instancji wydał Szef SKW, obwiniony może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zwrócić się do Szefa SKW
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy;

ww
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7)	ustanowienie obrońcy uprawnia go do działania w całym postępowaniu dyscyplinarnym, nie wyłączając czynności po
uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli pełnomocnictwo nie zawiera ograniczeń. O zmianie zakresu pełnomocnictwa
uprawniającego do działania w postępowaniu dyscyplinarnym lub o jego cofnięciu obwiniony niezwłocznie zawiadamia obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego.
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WZÓR

v.p
l

Załącznik nr 2

ORZECZENIE Nr .........
SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
z dnia ......... r.

Na podstawie art. 137 ust. 4 pkt ……*) ust. 5*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania*) wniosku o ponowne rozpatrzenie*) obwinionego*)

....................................................................................................................................................................................................,

.go

(imię i nazwisko obwinionego)

od orzeczenia nr ....... z dnia ...................... wydanego przez: ...................................................................................................,
(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

w stosunku do: ...........................................................................................................................................................................,
(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

....................................................................................................................................................................................................,

w.
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(nazwa jednostki organizacyjnej SKW, w której pełni służbę obwiniony)

obwinionego o to, że: ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(treść zarzutu wraz z kwalifikacją prawną przewinienia dyscyplinarnego z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień zarzutu)

W związku z powyższym

orzekam o:

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

ww

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(treść orzeczenia)
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Uzasadnienie
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.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(uzasadnienie faktyczne i prawne)

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

(pieczęć)

(podpis Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
z podaniem stopnia, imienia i nazwiska)

Pouczenie

Od niniejszego orzeczenia odwołanie nie przysługuje i podlega ono wykonaniu.

.go

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego**)
w ...................., w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

ww

w.
rcl

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Przez wojewódzki sąd administracyjny należy rozumieć wojewódzkie sądy administracyjne, o których mowa w ustawie z dnia
25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.).

