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Poz. 21 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 42 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 10 sierpnia 2012 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Na podstawie art. 104
2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje:  

§1. W załączniku do zarządzenia nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w 

sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §6 w ust. 3 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych,”; 

2) w § 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wnoszenia na teren zakładu pracy napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych;  

2) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych, posiadania, używania środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych;”; 

3) w §18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, pod warunkiem posiadania przez tą osobę 

aktualnego zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wydanego przez lekarza 

profilaktyka lub w przypadku jego braku przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną.”; 

4) w § 28:  

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nieprzestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 

668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, 

z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 

128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 

1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, 

Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, 

Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, 

Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 

99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 

182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 

322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378. 
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„7) stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających lub substancji 

psychotropowych albo spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w 

czasie pracy lub w miejscu pracy;”; 

5) w §29:  

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Do obowiązków przełożonego należy w szczególności:  

1) sprawdzenie w razie wątpliwości stanu trzeźwości pracowników lub znajdowania się pod wpływem środków 

odurzających lub substancji psychotropowych;  

2) niezwłoczne reagowanie na przypadki spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w czasie pracy i miejscu pracy;  

3)  niedopuszczenie do wykonywania pracy oraz przebywania na terenie zakładu pracy pracowników w stanie po 

użyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3. Warunki i zasady przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracownika regulują przepisy wykonawcze do 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zasady przeprowadzania kontroli pracownika na okoliczność pozostawania pod wpływem środków 

odurzających lub substancji psychotropowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 

czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków przeprowadzania 

badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. Nr 116, poz. 1104, z późn. zm.).”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Badanie na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie 

pracownika może wykonać przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną albo wewnętrzna służba ochrony 

ABW.; 

6) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44. 1. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urlopu na żądanie.”. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.  

  
 Szef  

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

  

 gen. bryg. Krzysztof BONDARYK 

w uzgodnieniu:   

Przewodniczący    

Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych    

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  Członek Zarządu 

Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych  Związku Zawodowego 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Pracowników Cywilnych ABW 

  

Małgorzata KUFEL  Marek TOMASZEWSKI 

07.08.2012 r.   07.08.2012 r. 


