
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

 

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. 

Poz. 7 

 

DECYZJA NR 27 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 25 marca 2015 r. 

w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 

73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

(M.P. z 2014 r. poz. 203) postanawia się, co następuje: 

§ 1. 1. Mając na względzie dobro służby i dobre imię funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

zwanej dalej „ABW”, a także świadomość działania funkcjonariusza ABW, jako funkcjonariusza publicznego w służbie 

Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się w ABW „Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW”, o których mowa 

w art. 47 ust. 1 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)

). 

2. „Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW ” stanowią załącznik nr 1 do decyzji. 

3. Obowiązkiem funkcjonariusza ABW jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej funkcjonariusza ABW. 

4. Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW nie zwalniają funkcjonariusza ABW z obowiązku przestrzegania 

zasad etyki zawodowej wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 2. 1. Funkcjonariusza ABW zapoznaje się z „Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW” niezwłocznie po 

przyjęciu do służby w ABW. 

2. Fakt zapoznania się z „Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW” funkcjonariusz ABW potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW” włącza się do akt 

osobowych funkcjonariusza ABW. 

§ 3. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych ABW do zapoznania funkcjonariuszy ABW 

pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych ABW z „Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza 

ABW” w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji. 

2. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW” włącza się do akt 

osobowych funkcjonariusza ABW. 

§ 4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do decyzji. 

§ 5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia 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 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 

616, 1055 i 1822. 


