
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. 

Poz. 9 

 

ZARZĄDZENIE NR 13 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 38, art. 39 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 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 § 1 ust. 3 i § 14 statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącego załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie 

przekształcenia działającego w strukturze organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie jednostki budżetowej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 marca 2014 r. w 

sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre 

jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 13) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„dyrektorowi Departamentu VI - w zakresie zadań, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228oraz z 2015 r. poz. 21), 

dotyczących w szczególności:”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nadzór i kontrolę nad ZOZ: 

a) dyrektorowi Biura K - w zakresie przestrzegania przez ZOZ przepisów prawa pracy oraz 

przepisów bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, 

b) dyrektorowi Biura L - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

c) dyrektorowi Biura F - w zakresie gospodarki finansowej ZOZ, 

                                                      
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, 616, 1055 i 1822. 
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d) dyrektorowi Departamentu VI – w zakresie niezastrzeżonym dla jednostek 

organizacyjnych ABW, o których mowa w lit. a-c, w tym organizację kontroli pod 

względem medycznym, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.
2)

)”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Biuro K, w ramach nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez ZOZ przepisów prawa pracy, 

jest uprawnione do występowania do ZOZ o przekazanie informacji dotyczących, w szczególności 

stanu zatrudnienia oraz liczby osób wykonujących w ZOZ czynności na podstawie umów 

cywilnoprawnych.”; 

3) w § 10 w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„- umożliwiających wykonywanie przez komisje lekarskie zadań określonych, w szczególności 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności 

psychicznej i fizycznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 242) 

oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez 

komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji 

Wywiadu (Dz. U. poz. 47).”; 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Zasady i tryb finansowania działalności ZOZ, ponoszenia przez Szefa ABW wydatków na 

realizację zadań zleconych ZOZ przez Szefa ABW, określonych w statucie ZOZ stanowiącym 

załącznik nr 1 do zarządzenia oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy ZOZ a ABW reguluje 

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a dyrektorem ZOZ.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

 

                                                      
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 

1146,1491 i 1626. 


