
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r.  

Poz. 3 

 

ZARZĄDZENIE NR 6 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w 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)

) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 61 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 

21) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10. Sygnatura akt postępowania dyscyplinarnego wszczętego po podjęciu czynności wyjaśniających zawiera 

dodatkowo sygnaturę akt nadaną tym czynnościom, umieszczoną przed sygnaturą akt wszczętego postępowania 

dyscyplinarnego, poprzedzoną ukośnikiem. 

11. Sygnatura akt postępowania o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zawiera dodatkowo sygnaturę akt 

nadaną postępowaniu dyscyplinarnemu, umieszczoną przed sygnaturą akt postępowania o wznowienie 

postępowania dyscyplinarnego, poprzedzoną ukośnikiem.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Akta zakończonych czynności wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych przechowuje prowadzący je 

rzecznik dyscyplinarny lub przełożony, o którym mowa w § 2 rozporządzenia, do czasu ich archiwizacji. 

2. Rzecznik dyscyplinarny lub przełożony, o którym mowa w § 2 rozporządzenia, składa akta zakończonych 

czynności wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych, do archiwum, zgodnie z przepisami Szefa ABW 

w sprawie archiwizacji i udostępniania akt w ABW, zawiadamiając koordynatora zespołu o przyjęciu akt przez 

archiwum.”; 

3) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez Szefa ABW ostatecznego orzeczenia lub 

postanowienia, do akt przepis § 7 stosuje się odpowiednio.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 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, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013r. poz. 628, 675, 

1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616, 1055 i 1822. 


