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ZARZĄDZENIE NR 55 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie legitymacji pracowników 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)

) zarządza się, co następuje:  

§1. Zarządzenie określa:  

1) wzór legitymacji pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „pracownikiem 

ABW”;  

2) organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji 

pracownika ABW, zwanej dalej „legitymacją”;  

3) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;  

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;  

5) sposób posługiwania się legitymacją przez pracownika ABW. 

§2. 1. Pracownik ABW otrzymuje legitymację na czas zatrudnienia w ABW.  

2. Organem właściwym do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji 

jest kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych. 

§3. 1. W legitymacji umieszcza się fotografię pracownika ABW, numer legitymacji, nazwisko i imię 

pracownika ABW oraz datę ważności legitymacji.  

2. Wzór legitymacji określa załącznik do zarządzenia. 

§4. Pracownik ABW jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed 

utratą, zniszczeniem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.  

§ 5. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:  

1) zmiany danych w niej zawartych;  

2) uszkodzenia lub zniszczenia;  

3) upływu okresu jej ważności.  

§6. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:  

1) uzyskania zgody przez pracownika ABW na urlop bezpłatny lub wychowawczy;  

2) rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ABW. 

                                                      
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 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.  
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2. Zwrotu legitymacji dokonuje pracownik ABW w jednostce organizacyjnej ABW właściwej w sprawach 

kadrowych.  

3. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty przez pracownika ABW. 

§7. 1. Zabrania się:  

1) odstępowania legitymacji innej osobie;  

2) wywożenia legitymacji za granicę, chyba że pracownik ABW uzyska na to zgodę kierownika jednostki 

organizacyjnej ABW, w której jest zatrudniony;  

3) przesyłania legitymacji pocztą z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie 

nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierającej informacje 

niejawne. 

2. Pracownik ABW, który nie uzyskał zgody na wywóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas 

wyjazdu zdeponować ją w komórce organizacyjnej wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej 

ABW, w której jest zatrudniony. 

§8. 1. W przypadku utraty legitymacji pracownik ABW jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie 

kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której jest zatrudniony.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik ABW jest obowiązany złożyć pisemną informację, 

w której podaje w szczególności, datę i okoliczności utraty legitymacji.  

3. Kierownik jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w sprawie utraty legitymacji.  

4. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji pracownik ABW jest obowiązany zwrócić ją 

kierownikowi jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

§9. Pracownik ABW może posługiwać się legitymacją wyłącznie podczas wykonywania czynności 

związanych z zatrudnieniem w ABW, w szczególności w celu:  

1) potwierdzenia uprawnienia do wejścia i przebywania w obiektach ABW;  

2) okazywania na żądanie organów uprawnionych do weryfikacji zatrudnienia w ABW. 

§10. 1. Pracownik ABW naruszający zasady posługiwania się legitymacją określone w zarządzeniu 

podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy oraz zarządzenia Szefa 

ABW w sprawie regulaminu pracy w ABW.  

2. Odpowiedzialność porządkową ponosi także pracownik ABW, który z własnej winy legitymację 

zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnej informacji o jej utracie lub też bez 

usprawiedliwionych przyczyn nie złożył takiej informacji w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 gen. bryg. Krzysztof BONDARYK 

 

 

 

 

 

 


