
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Poz. 421

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 88 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)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjo-
nariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 219, poz. 2155 oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 218) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi przysługuje uzbrojenie obejmujące:

1) broń palną:
a) bojową,
b) sygnałową,
c) sportową;

2) broń pneumatyczną;

3) amunicję do broni, o której mowa w pkt 1 i 2.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje wyposażenie:

1) uzupełniające do uzbrojenia obejmujące:
a)  środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a i d, 

pkt 13 i 17–20 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 
poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24),

b) sprzęt:
– ochrony specjalnej,
– optyczny,
– pirotechniczny,
– specjalistyczny;

2) specjalne.

2. Normy wyposażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

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 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 
i 1351.
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3) uchyla się § 4;

4) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  pomieszczenia służbowe, w których przechowuje się indywidualnie lub zbiorowo broń, o której mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1 i 2, zwaną dalej „bronią”, i amunicję będącą w użytkowaniu funkcjonariuszy:
a)  są zlokalizowane w budynkach murowanych będących pod stałą całodobową ochroną,
b)  posiadają drzwi wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe 

antywłamaniowe atestowane,
c)  w przypadku zlokalizowania ich na kondygnacji parterowej lub ostatniej – posiadają okna wyposażone 

w jedno z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby o podwyższonej 
odporności na przebicie i rozbicie;”;

5) uchyla się § 11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku zwolnienia ze służby, zawieszenia w czynnościach służbowych, przeniesienia do służby 
w innej miejscowości, oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego albo na polecenie przełożonego, funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia do właściwej jed-
nostki lub komórki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznanego mu uzbrojenia i wyposaże-
nia, o których mowa w § 2 i § 3.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk










