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ZARZĄDZENIE NR 9 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Na podstawie art. 47 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. 1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, składa ślubowanie 

niezwłocznie po przyjęciu do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”.  

2. Funkcjonariusz ponownie przyjęty do służby w ABW składa ślubowanie tylko wówczas, gdy nie złożył go w 

trakcie poprzednio pełnionej służby w ABW lub gdy rota złożonego wcześniej ślubowania była inna, niż obowiązująca w 

dniu ponownego przyjęcia do służby w ABW. 

§2. Funkcjonariusz przed złożeniem ślubowania nie może wykonywać czynności, o których mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.  

§3. 1. Do przyjmowania ślubowania uprawniony jest:  

1) dyrektor Biura Kadr ABW - wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z 

siedzibą w Warszawie oraz Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW;  

2) dyrektor delegatury - wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce organizacyjnej ABW, z wyłączeniem 

funkcjonariuszy pełniących służbę w delegaturze Stołecznej ABW w Warszawie  

- zwany dalej „przyjmującym ślubowanie”. 

2. Złożenie ślubowania następuje w formie uroczystej. 

§4. Przebieg ceremonii ślubowania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§5. 1. Wypełniony i podpisany akt ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych funkcjonariusza.  

2. Wzór aktu ślubowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§6. Traci moc zarządzenie nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie 

ceremoniału ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 1, poz. 8).  

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

  

 p.o. Szef 

  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

                                                      
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.  


