
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 876

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych 
uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

Na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyska-
nych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych lub prowadzenia kontroli operacyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do 
udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i in-
stytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1853).

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

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, 
z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 876)

WZÓR

KLAUZULA TAJNOŚCI
Egz. nr ………….

 Sygnatura literowo-cyfrowa

............................................................ ......................................
(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej (miejscowość, data)
 Żandarmerii Wojskowej)

 Adresat

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

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

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam ...............................................................................................................................................................................
 (stanowisko, stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia osoby upoważnionej)

legitymującego się ......................................................................................................................................................................
 (numer legitymacji żołnierza Żandarmerii Wojskowej)

do uzyskania od ..........................................................................................................................................................................
 (nazwa instytucji)

danych osobowych zgromadzonych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia 
kontroli operacyjnej:
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
(zakres żądanych informacji)

Powód zapytania: ........................................................................................................................................................................
 (wyniki sprawdzeń w kartotekach, podstawa zainteresowania)

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

 Komendant

..................................................
 (stopień wojskowy, imię, nazwisko 
 i podpis Komendanta Głównego ŻW 
 lub komendanta oddziału ŻW)
Wykonano w ….. egz.
……………………...
……………………...
Wykonał: …………..

Str. …. /….

KLAUZULA TAJNOŚCI




