
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 27 października 2015 r. 

Poz. 21 

 

ZARZĄDZENIE NR 39 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 22 października 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony przeciwpożarowej 

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 § 8 ust. 2 zarządzenia nr Z-42 Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienionego zarządzeniem nr Z-3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 

6 lutego 2015 r. oraz § 2 pkt. 1 lit. f zarządzenia nr 65 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienionego 

zarządzeniem nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 2014 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 44 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli 

wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. Urz. ABW poz. 38) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2: 

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  przepisów działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 

z późn. zm.
2)

) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;”, 

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)  przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 

1380, z późn. zm.
3)

) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

4) przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.
4)

) oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;”; 

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a.  W przypadku, gdy zakres kontroli ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

w ust. 2 pkt 5, obejmuje realizację zadań nałożonych na dyrektora Biura Logistyki ABW przez Szefa ABW 

w § 3 zarządzenia nr 73 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 

organizacji ochrony przeciwpożarowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 4, poz. 57), 

kontroler w szczególności ma prawo do: 

1) poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z kierownikiem tej 

jednostki; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 

53, poz. 273, Nr84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2010 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. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224 i 1268. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2014 r. poz. 1635 oraz 

z 2015 r. poz. 867 i 1505. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 526, 

774, 1165, 1265 i 1549. 
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2) wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej; 

3) badania dokumentów i ewidencji; 

4) dokonywania wizji lokalnej i oględzin; 

5) zasięgnięcia opinii biegłych i osób posiadających wiedzę specjalistyczną; 

6) zbierania i zabezpieczania, w sposób uzgodniony z dyrektorem Biura Logistyki ABW, dokumentów lub 

innych materiałów, mających znaczenie dowodowe dla wyników kontroli; 

7) wnioskowanie, jeżeli jest to niezbędne, o wydanie przez kierownika jednostki kontrolowanej określonych 

poleceń funkcjonariuszom lub pracownikom tej jednostki.”; 

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„§ 12a. 1. Po zakończeniu kontroli ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w § 9a, komisja w terminie 14 dni 

roboczych od dnia zakończenia kontroli sporządza protokół. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) miejsce i datę sporządzenia; 

2) skład komisji przeprowadzającej kontrolę - stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko kontrolera; 

3) miejsce prowadzenia kontroli; 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

5) określenie zakresu kontroli; 

6) opis przeprowadzonych czynności kontrolnych i zebranych dowodów; 

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, ustalonych uchybień i nieprawidłowości ze 

wskazaniem przepisów, które zostały naruszone; 

8) wnioski i zalecenia pokontrolne dla dyrektora Biura Logistyki ABW; 

9) podpisy kontrolerów. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, komisja sporządza w egzemplarzu pojedynczym i przekazuje 

dyrektorowi Biura Logistyki ABW do podpisu. 

4. Wyniki kontroli ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w § 9a, są przedstawiane w rocznym 

sprawozdaniu o stanie ochrony przeciwpożarowej w ABW. 

5. Dyrektor Biura Logistyki ABW może wyrazić zgodę na odstąpienie od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, fakt przeprowadzenia kontroli jest dokumentowany w formie 

notatki służbowej sporządzonej przez komisję. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 6, przekazuje się 

dyrektorowi Biura Logistyki ABW do zapoznania.”; 

4) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 

„§ 15a. Do kontroli ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w § 9a, przepisów § 13-15 nie stosuje się.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 gen. bryg. Dariusz Łuczak 

 

 


