
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 3 września 2014 r. 

Poz. 10 

 

DECYZJA NR 89 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia dyrektorom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

upoważnienia do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.
1)

) postanawia się, co następuje:  

§1. Ilekroć w decyzji jest mowa o:  

1) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 

wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761);  

2) składnikach majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, 

których dotyczy rozporządzenie;  

3) ABW - należy przez to rozumieć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

§2. 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej ABW wykonuje obowiązki określone w § 3-6 ust. 1 

rozporządzenia w odniesieniu do przekazanych podległej mu jednostce organizacyjnej ABW do użytkowania 

składników majątku ruchomego.  

2. Pozostałe obowiązki określone w rozporządzeniu wykonują organy zaopatrzenia, o których mowa w §4. 

§3. 1. Dyrektor Biura Logistyki jest organem zaopatrzenia w składniki majątku ruchomego dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych ABW w zakresie:  

1) urządzeń i narzędzi podlegających procedurom badania i certyfikacji prowadzonym przez ABW i SKW;  

2) central abonenckich;  

3) urządzeń i narzędzi oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w wydzielonej sieci 

ABWAN;  

4) urządzeń i narzędzi z zakresu łączności i informatyki nabywanych w ramach umów typu selekt;  

5) uzbrojenia;  

6) pojazdów mechanicznych;  

7) umundurowania;  

8) druków resortowych. 

2. Zaopatrzenie w składniki majątku ruchomego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, odbywa się po 

uzyskaniu zgody dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 

1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908. 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaopatrzenia w składniki majątku ruchomego, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-4, może dokonać dyrektor delegatury ABW, po uzyskaniu zgody dyrektora 

Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.  

4. Dyrektor Biura Logistyki może udzielić dyrektorowi delegatury ABW użytkującej składniki majątku 

ruchomego, o których mowa w ust. 1, które zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, 

zgody na ich zagospodarowanie we własnym zakresie. 

§4. W ABW organem zaopatrzenia w składniki majątku ruchomego, nie wymienione w §3 ust.1, jest:  

1) dyrektor Biura Logistyki - dla jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz dla 

Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW;  

2) dyrektor delegatury ABW - dla właściwej delegatury ABW. 

§5. 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej ABW nie będący organem zaopatrzenia po przeprowadzeniu 

oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania przesyła do dyrektora Biura 

Logistyki protokół oceny technicznej oraz propozycję zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników 

majątku ruchomego.  

2. Przeprowadzenie oceny technicznej, o której mowa w ust. 1, składników majątku ruchomego z zakresu 

informatyki i łączności odbywa się z udziałem funkcjonariusza albo pracownika Departamentu 

Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wyznaczonego przez Dyrektora tego Departamentu na wniosek 

dyrektora jednostki organizacyjnej ABW nie będącej organem zaopatrzenia. 

§6. Zbycie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego, których wartość jednostkowa 

przekracza kwotę 6.000 euro, przeliczoną na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski w dniu jej określenia, wymaga pisemnej zgody Szefa ABW lub upoważnionego przez niego 

funkcjonariusza ABW.  

§7. Traci moc decyzja nr 253 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

upoważnienia do gospodarowania składnikami majątku ruchomego (Dz. Urz. ABW Nr 3, poz. 74).  

§8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 


