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Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ grupy zaszeregowania funkcjona-
riuszy Agencji Wywiadu oraz odpowiadajàce im staw-
ki uposa˝enia zasadniczego odr´bnie dla funkcjonariu-
szy obj´tych i nieobj´tych ubezpieczeniem emerytal-
nym i rentowym.

2. Grupy zaszeregowania i odpowiadajàce im staw-
ki uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji
Wywiadu okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 2. 1. Uposa˝enie zasadnicze funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu wzrasta z tytu∏u wys∏ugi lat o 2% po
2 latach s∏u˝by i o dalszy 1% za ka˝dy nast´pny rok
s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci 20% po 20 latach s∏u˝by, oraz
o 0,5% za ka˝dy rok s∏u˝by powy˝ej 20 lat — ∏àcznie do
wysokoÊci 25% po 30 latach s∏u˝by.

2. Podstaw´ wzrostu uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu stanowi stawka

uposa˝enia zasadniczego odpowiadajàca przyznanej
grupie zaszeregowania.

3. Kwot´ wzrostu uposa˝enia zasadniczego funk-
cjonariuszy Agencji Wywiadu zaokràgla si´ do 10 gro-
szy w gór´.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

—————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie okreÊlenia grup zaszeregowania i stawek uposa-
˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa w tych grupach, wzrostu uposa˝enia zasadniczego
z tytu∏u wys∏ugi lat oraz ustalenia stopnia etatowego sta-
nowiska Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa i zaszeregowania
tego stanowiska do grupy uposa˝enia (Dz. U. Nr 133,
poz. 1497), zachowanym w mocy na podstawie art. 232
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676).
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie okreÊlenia grup zaszeregowania i stawek uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy 
Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r.
(poz. 1616)

TABELA STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU


