
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 15 października 2014 r. 

Poz. 6 

 

ZARZĄDZENIE NR 2 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego „Baza 

aktów prawnych Szefa ABW” 

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 sposób i tryb prowadzenia oraz wykorzystywania systemu informatycznego 

„Baza aktów prawnych Szefa ABW”, zwanego dalej „Bazą”, w związku z wykonywaniem przez 

funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, zadań 

służbowych.  

§ 2. W ABW prowadzi się Bazę, w szczególności w celu:  

1) koordynacji i wsparcia procesu legislacyjnego w ABW;  

2) udostępnienia funkcjonariuszom i pracownikom ABW aktów prawnych wydanych przez Szefa ABW, 

związanych z funkcjonowaniem ABW;  

3) usprawnienia obiegu informacji prawnej w ABW. 

§ 3. l. W Bazie gromadzi się, przetwarza, przechowuje oraz udostępnia akty prawne wydane przez Szefa 

ABW w modułach obejmujących przegląd aktów prawnych Szefa ABW oraz ich wyszukiwanie.  

2.  Baza uzupełniana jest o nowe akty prawne wydane przez Szefa ABW, w tym o ich nowelizacje.  

3.  Status aktów prawnych wydanych przez Szefa ABW znajdujących się w Bazie podlega aktualizacji 

pod kątem ich obowiązywania. 

§ 4. l. W Bazie udostępnia się wersję elektroniczną wyłącznie jawnych oraz oznaczonych klauzulą 

„ZASTRZEŻONE”, aktów prawnych wydanych przez Szefa ABW.  

2.  W przypadku aktów prawnych wydanych przez Szefa ABW oznaczonych klauzulą „POUFNE”, 

„TAJNE” i „ŚCIŚLE TAJNE” Baza zawiera między innymi informacje dotyczące rodzaju aktu prawnego, 

daty jego wydania, tytułu aktu prawnego, nadanej klauzuli oraz jego statusu. 

§ 5. Dostęp do Bazy odbywa się poprzez infrastrukturę sieci teleinformatycznej ABWAN, o której mowa 

w decyzji nr 274 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie 

uruchomienia w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wewnętrznej sieci 

teleinformatycznej ABWAN (Dz. Urz. AB W Nr 3, poz. 60).  

§ 6. 1. Określa się dwa tryby dostępu użytkowników do Bazy:  

                                                      
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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1) tryb I - wszyscy funkcjonariusze i pracownicy ABW posiadający dostęp do sieci teleinformatycznej 

ABWAN, z prawem do odczytu informacji gromadzonych w modułach, o których mowa w § 3 ust. 1;  

2) tryb II - wyznaczeni koordynatorzy Bazy, z prawem do odczytu, edycji i dodawania aktów prawnych oraz 

informacji ich dotyczących, o których mowa w § 3  ust. 2  i 3. 

§ 7. 1. Funkcję gestora Bazy pełni Dyrektor Biura Prawnego ABW.  

2.  Gestor Bazy wyznacza koordynatorów Bazy.  

3. Do zadań Koordynatorów Bazy należy:  

1) edycja, dodawanie, przetwarzanie oraz aktualizowanie aktów prawnych Szefa ABW;  

2) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, m.in. poprzez nadawanie uprawnień, o których mowa w § 6 

ust. 1 pkt 2;  

3) na podstawie zgłoszenia dokonanego przez użytkowników Bazy, usuwanie błędów lub uzupełnianie 

informacji dotyczących wprowadzonych aktów prawnych Szefa ABW. 

4.  Funkcję administratora Bazy pełni dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

ABW.  

5. Do zadań administratora Bazy należy:  

1) zapewnienie bezpieczeństwa Bazy i informacji w niej zgromadzonych, przechowywanych 

i przetwarzanych;  

2) zapewnienie i obsługa infrastruktury technicznej i programowej Bazy. 

§ 8. 1. Upoważnieni funkcjonariusze Biura Prawnego ABW wprowadzają do Bazy akty prawne wydane 

przez Szefa ABW oraz dokonują niezbędnych zmian w Bazie.  

2.  Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, wykonując czynności wymienione w ust. 1  kierują się 

zasadą rzetelności i poprawności legislacyjnej. 

§ 9. Baza obejmie akty prawne wydane przez Szefa ABW w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r.  

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

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

 


