
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 15 października 2015 r. 

Poz. 18 

ZARZĄDZENIE NR 37 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 12 października 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12- lub 24-

godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Na podstawie art. 19 ust. 3 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. 2, § 2 ust. 2 oraz § 3 

ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 935) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12 lub 24 godzinnym w jednostkach 

organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 12) w § 1: 

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Głównym Stanowisku Kierowania Szefa ABW;”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W zmianowym rozkładzie czasu służby, służba pełniona na stanowiskach służbowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7, zmiany trwają po 24 godziny na dobę.”; 

3) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Służba pełniona na stanowisku służbowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 rozpoczyna się o 

godzinie 7.30, a kończy się o godzinie 7.30 dnia następnego. 

6. W zmianowym rozkładzie czasu służby, służba pełniona na stanowiskach służbowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6, zmiany trwają po 12 godzin na dobę.”; 

4) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, w których funkcjonują stanowiska służbowe, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7, mogą, za zgodą Szefa ABW, w razie potrzeby określić inne godziny 

rozpoczęcia i zakończenia służb, niż określone w ust. 3-5.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 gen. bryg. 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, z 2014 r. poz. 502, 616, 1055 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224 i 1268. 


