
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 15 października 2014 r. 

Poz. 23 

 

DECYZJA NR 91 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Finansów oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wydawania decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń 

odszkodowawczych i ich wysokości oraz wypłacania odszkodowania funkcjonariuszom Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i członkom ich rodzin 

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)

) w związku z art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616) postanawia się, co następuje:  

§ 1. Do wydawania decyzji w sprawach ustalania prawa do świadczeń odszkodowawczych i ich 

wysokości oraz wypłacania odszkodowania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

zwanej dalej „ABW”, jak i członkom ich rodzin upoważnia się:  

1) dyrektora Biura Finansów – w stosunku do:  

a) funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie 

oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia, z wyjątkiem dyrektorów i zastępców dyrektorów tych jednostek 

organizacyjnych ABW,  

b) członków rodzin funkcjonariuszy ABW, o których mowa w pkt a, oraz członków rodzin dyrektorów i 

zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz Centralnym 

Ośrodku Szkolenia; 

2) dyrektorów delegatur ABW w stosunku do funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w podległych im 

jednostkach organizacyjnych ABW oraz członków ich rodzin. 

§ 2. Traci moc decyzja nr 163 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 lipca 2011 r. w 

sprawie upoważnienia dyrektora Biura Finansów ABW oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych 

ABW do wydawania decyzji w sprawie ustalania prawa do odszkodowania oraz wypłacania odszkodowania 

funkcjonariuszom ABW i członkom ich rodzin.  

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

                                                      
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, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 

1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616. 


