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Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanych da-
lej „funkcjonariuszami”, zalicza si´ okresy s∏u˝by
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

2. Do wys∏ugi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza si´
równie˝:

1) s∏u˝b´ w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Wy-
wiadu, Policji, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´-
ziennej;

2) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i w S∏u˝bie
Wi´ziennej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r.
Nr 53, poz. 214, z póên. zm.1)); 

3) zakoƒczone okresy zatrudnienia wykonywanego
w pe∏nym wymiarze czasu pracy; okresy pracy wy-
konywanej równoczeÊnie w wymiarze czasu pracy
nie ni˝szym ni˝ po∏owa obowiàzujàcego w danym
zawodzie lub na danym stanowisku sumuje si´;

4) okres ukoƒczonych przez funkcjonariusza studiów,
nie d∏u˝szy jednak od programowego czasu trwa-
nia studiów.

§ 2. 1. Do wys∏ugi lat nie zalicza si´ okresów s∏u˝by
lub pracy, za które nie przys∏ugiwa∏o uposa˝enie za-
sadnicze lub wynagrodzenie albo zasi∏ek z tytu∏u cho-
roby przewidziany w odr´bnych przepisach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadkach ko-
rzystania przez funkcjonariusza, tak˝e przed podj´ciem
s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad
ma∏oletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach
prawa pracy, oraz urlopu bezp∏atnego udzielonego
w zwiàzku z wyjazdem za granic´ wspólnie z ma∏˝on-
kiem przeniesionym tam w celu pe∏nienia s∏u˝by albo
pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, sta∏ym
przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjedno-
czonych lub innej misji paƒstwowej, a tak˝e w przypad-
ku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na

zasadach okreÊlonych w przepisach o wliczaniu okre-
sów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
do pracowniczego sta˝u pracy.

§ 3. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1,
i ustalenia wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego dokonuje si´ w dro-
dze decyzji administracyjnej w formie rozkazu perso-
nalnego Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, na podstawie dokumentów znajdujàcych si´ w ak-
tach personalnych funkcjonariusza. Zaliczenia okre-
sów, o których mowa w § 1, i ustalenia wys∏ugi lat do-
konuje si´ po raz pierwszy na dzieƒ przyj´cia do s∏u˝-
by, w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stano-
wisko s∏u˝bowe.

2. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
mo˝e upowa˝niç innego funkcjonariusza do wydania
w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Zaliczanie do wys∏ugi lat okresów nieuwzgl´d-
nionych w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na
stanowisko s∏u˝bowe oraz nowe ustalenie wys∏ugi lat
do celów, o których mowa w ust. 1, nast´puje na udo-
kumentowany wniosek funkcjonariusza.

4. W kolejnych rozkazach personalnych, dotyczà-
cych ustalenia wys∏ugi lat, okreÊla si´ ∏àcznà wys∏ug´
lat uwzgl´dnionà przy ustaleniu wzrostu uposa˝enia
zasadniczego funkcjonariusza oraz dat´, w której up∏y-
nà∏ okres wys∏ugi lat uprawniajàcy, na podstawie od-
r´bnych przepisów, do wzrostu tego uposa˝enia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

—————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r.
Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów s∏u˝by, pracy
i innych okresów do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustala-
niu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy
Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 133,
poz. 1491), zachowanym w mocy na podstawie art. 232
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r.
Nr 74, poz. 676).
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 paêdziernika 2002 r.

w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów s∏u˝by, pracy i innych okresów do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy
ustalaniu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.


