
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 15 października 2014 r. 

Poz. 11 

 

ZARZĄDZENIE NR 3 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów do 

służby oraz funkcjonariuszy przewidzianych do służby w grupie antyterrorystycznej w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 4 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)

) oraz 

§ 8 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności 

fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 

809, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Powołuje się stały Zespól do spraw przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, oraz 

funkcjonariuszy przewidzianych do służby w grupie antyterrorystycznej, zwany dalej „Zespołem”.  

2. W składu Zespołu wchodzą funkcjonariusze Biura Kadr ABW wyznaczeni przez dyrektora Biura Kadr 

ABW, a także – w razie potrzeby - funkcjonariusze innych jednostek organizacyjnych ABW za zgodą 

kierowników tych jednostek. 

§ 2. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:  

1) koordynowanie pracy Zespołu;  

2) wyznaczanie oraz w uzasadnionych przypadkach odwoływanie terminu egzaminu bądź przeniesienie jego 

części na inny termin;  

3) wskazanie miejsca przeprowadzenia egzaminu;  

4) ustalanie, najpóźniej na dzień przed planowanym egzaminem, listy jego uczestników;  

5) podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Zespołu;  

6) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzanego egzaminu.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje jego zastępca.  

3. Do obowiązków członków Zespołu należy:  

1) udział w egzaminach i posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub jego zastępcę;  

2) sprawdzanie obecności i tożsamości egzaminowanych przed przystąpieniem do egzaminu;  

3) weryfikacja zaświadczeń lekarskich egzaminowanych umożliwiających udział w egzaminie;  

                                                      
1) 

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

1578, z2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz 

z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.  
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1147, 

z 2004 r. Nr 87, poz. 818, z 2007 r. Nr 7, poz. 51 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1523. 
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4) sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzanych egzaminów. 

4. Przewodniczący ma decydujący głos w sprawach dotyczących prac Zespołu. 

§ 3. Zespół przeprowadza egzamin w składzie minimum trzyosobowym, pod kierownictwem 

Przewodniczącego lub jego zastępcy.  

§ 4. Zespół przeprowadza egzamin sprawności fizycznej kandydatów do służby w ABW, o których mowa 

w § 1, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i 

psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

§ 5. 1. Prowadzący egzamin przed przystąpieniem egzaminowanych do egzaminu przedstawia:  

1) zasady egzaminowania;  

2) prawidłowy i bezpieczny sposób wykonania poszczególnych ćwiczeń. 

2. Przewodniczący lub jego zastępca ogłasza wyniki egzaminu po jego zakończeniu.  

3. Egzaminowany w terminie poprawkowym powtarza wszystkie ćwiczenia. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Biura Kadr ABW, może wyznaczyć 

jednorazowy skład Zespołu do przeprowadzenia egzaminu sprawności fizycznej.  

§ 7. 1. Nadzór nad pracą Zespołu sprawuje dyrektor Biura Kadr ABW.  

2. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Kadr ABW.  

3. Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie obowiązany 

jest do zabezpieczenia medycznego w przeprowadzanych egzaminach sprawności fizycznej.  

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, każdy w zakresie swojej właściwości, obowiązani są do 

udzielania Przewodniczącemu Zespołu niezbędnej pomocy w zakresie prac Zespołu. 

§ 8. Traci moc:  

1) zarządzenie nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie 

powołania Zespołu do oceny zdolności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienione zarządzeniem nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.;  

2) decyzja nr 62 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

powołania Zespołu do oceny sprawności fizycznej kandydatów i funkcjonariuszy ubiegających się o 

przyjęcie do służby w grupie antyterrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

 


