642
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariu-

Dziennik Ustaw Nr 70

szy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej

— 4546 —

Poz. 642

i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 5. 1. Inwentaryzacj´, o której mowa w § 4, nale˝y
przeprowadziç w ciàgu miesiàca od zawiadomienia
funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i tryb powierzania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, mienia znajdujàcego si´, zgodnie z przepisami regulujàcymi ewidencj´ rzeczowych sk∏adników majàtkowych,
w dyspozycji jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

2. Je˝eli funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, nie
mo˝e z powodu choroby lub innej wa˝nej przyczyny
osobiÊcie wziàç udzia∏u w inwentaryzacji, mo˝e, za pisemnà zgodà kierownika jednostki organizacyjnej,
upowa˝niç na piÊmie innego funkcjonariusza do wzi´cia za niego udzia∏u w inwentaryzacji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, rozumie si´ przez to kierownika jednostki organizacyjnej dysponujàcej mieniem, o którym mowa w § 1.
§ 3. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç powierzone,
z obowiàzkiem zwrotu albo wyliczenia si´, Êrodki pieni´˝ne, papiery wartoÊciowe, uzbrojenie, sprz´t techniczny oraz inne mienie niezb´dne do wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych.
2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, nast´puje, z zastrze˝eniem § 4, za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujàcych zasady gospodarowania mieniem okreÊlonego rodzaju.
3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, nale˝y wyszczególniç rodzaj i iloÊç powierzonego mienia,
a w razie potrzeby okreÊliç jego wartoÊç i cechy indywidualne. Pokwitowanie musi byç podpisane przez
funkcjonariusza, któremu mienie zosta∏o powierzone,
oraz opatrzone datà powierzenia mienia.
4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie,
jest obowiàzany zwróciç je w okreÊlonym przez kierownika jednostki organizacyjnej terminie i w nale˝ytym
stanie albo wyliczyç si´ ze sposobu zu˝ycia lub wydania tego mienia.
§ 4. Powierzenie funkcjonariuszowi mienia przechowywanego w zamykanym pomieszczeniu, pod jego bezpoÊrednim nadzorem, nast´puje na podstawie
protoko∏u przyj´cia albo na podstawie inwentaryzacji,
przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika
jednostki organizacyjnej lub na ˝àdanie funkcjonariusza.

3. Je˝eli funkcjonariusz nie bierze udzia∏u w inwentaryzacji i nie upowa˝ni funkcjonariusza w trybie ust. 2,
kierownik jednostki organizacyjnej poleca przeprowadzenie inwentaryzacji przez wyznaczonà przez siebie
komisj´ inwentaryzacyjnà.
4. Funkcjonariuszowi, któremu mienie ma byç powierzone, oraz funkcjonariuszowi upowa˝nionemu
w trybie ust. 2 do wzi´cia udzia∏u w inwentaryzacji
przys∏uguje prawo wglàdu w dokumenty ewidencyjne
w zakresie dotyczàcym rozliczenia powierzonego mienia.
5. W razie przewidywanego zwolnienia ze s∏u˝by
lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej
funkcjonariusza, o którym mowa w § 3 ust. 1, inwentaryzacj´ nale˝y przeprowadziç niezw∏ocznie i zakoƒczyç
jà przed dniem odejÊcia funkcjonariusza z miejsca powierzenia mienia, nie póêniej jednak ni˝ w dniu zwolnienia ze s∏u˝by lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej. W przypadku niemo˝noÊci udzia∏u funkcjonariusza w inwentaryzacji, stosuje si´ odpowiednio
postanowienia ust. 2 i 3.
§ 6. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
funkcjonariuszy ponoszàcych wspólnà odpowiedzialnoÊç majàtkowà, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

