
Na podstawie art. 119 ust. 3 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. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç dodatku
za stopieƒ, dodatku s∏u˝bowego, dodatku kontroler-
skiego oraz zasady ich przyznawania i obni˝ania, a tak-
˝e sposób wyp∏aty tych dodatków funkcjonariuszom
Agencji Wywiadu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”. 

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „uposa˝eniu zasadniczym” — rozumie si´ przez to
uposa˝enie zasadnicze funkcjonariusza wed∏ug
grupy zaszeregowania, z uwzgl´dnieniem wzrostu
tego uposa˝enia z tytu∏u wys∏ugi lat;

2) „najni˝szym uposa˝eniu” — rozumie si´ przez to
miesi´czne uposa˝enie zasadnicze funkcjonariusza
wed∏ug stawki przewidzianej dla najni˝szej grupy
zaszeregowania, wraz z dodatkiem za stopieƒ sze-
regowego.

3. Dodatki do uposa˝enia sà ustalane w stawkach
miesi´cznych. 

4. Kwoty dodatków do uposa˝enia ustala si´ odr´b-
nie dla funkcjonariuszy obj´tych oraz nieobj´tych obo-
wiàzkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rento-
wym, na podstawie stawek sk∏adników uposa˝enia od-
powiednich dla danej grupy funkcjonariuszy.

5. Kwoty dodatków do uposa˝enia zaokràgla si´ do
dziesi´ciu groszy w gór´.

§ 2. Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopieƒ
s∏u˝bowy dodatek za stopieƒ w wysokoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje si´ dodatek
s∏u˝bowy w wysokoÊci do 50% otrzymywanego uposa-
˝enia zasadniczego i dodatku za stopieƒ.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci dodatku, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci sposób
wywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych, zakres
tych obowiàzków, zajmowane stanowisko oraz posia-
dane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Agencji Wywiadu, w przypadkach uzasad-
nionych szczególnà z∏o˝onoÊcià, charakterem lub

efektami s∏u˝by, mo˝e przyznaç funkcjonariuszowi do-
datek s∏u˝bowy w wysokoÊci przekraczajàcej 50%
otrzymywanego uposa˝enia zasadniczego i dodatku
za stopieƒ, z tym ̋ e wysokoÊç dodatku s∏u˝bowego nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 75% otrzymywanego przez funk-
cjonariusza uposa˝enia zasadniczego i dodatku za sto-
pieƒ.

4. Dodatek s∏u˝bowy przyznaje si´ na czas nieokre-
Êlony, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Dodatek s∏u˝bowy mo˝e byç podwy˝szony na
czas okreÊlony w zwiàzku z powierzeniem funkcjona-
riuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadaƒ
albo obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku.

6. Dodatek s∏u˝bowy obni˝a si´ w razie stwierdze-
nia w opinii s∏u˝bowej niewywiàzywania si´ przez
funkcjonariusza z powierzonych mu obowiàzków s∏u˝-
bowych na zajmowanym stanowisku.

7. Dodatek s∏u˝bowy nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ 50 z∏
miesi´cznie.

§ 4. Funkcjonariuszowi mo˝e byç przyznany doda-
tek kontrolerski, uzasadniony szczególnymi w∏aÊciwo-
Êciami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´
w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu w∏aÊci-
wej do prowadzenia kontroli wewn´trznej oraz wyko-
nujàcemu t´ kontrol´, a tak˝e funkcjonariuszowi wy-
konujàcemu kontrol´ w zakresie ochrony informacji
niejawnych, na podstawie przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych, oraz funkcjonariuszowi uprawnio-
nemu do wykonywania kontroli i wykonujàcemu t´
kontrol´, na podstawie przepisów odr´bnych, przy-
znaje si´ dodatek kontrolerski w wysokoÊci do 25%
stawki uposa˝enia zasadniczego wed∏ug grupy zasze-
regowania specjalisty obowiàzujàcej w miejscu pe∏-
nienia s∏u˝by.

2. WysokoÊç dodatku kontrolerskiego jest uzale˝-
niona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifika-
cji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiàzków
kontrolnych, a tak˝e rzetelnoÊci i wnikliwoÊci przepro-
wadzanych przez niego kontroli.

§ 6. 1. Dodatki do uposa˝enia, z uwzgl´dnieniem
§ 3 ust. 3, przyznajà, podwy˝szajà i obni˝ajà:
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.



1) Szef Agencji Wywiadu — zast´pcom Szefa Agen-
cji Wywiadu, dyrektorowi administracyjnemu wy-
wiadu;

2) Szef Agencji Wywiadu lub upowa˝niony przez nie-
go funkcjonariusz — pozosta∏ym funkcjonariu-
szom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga si´
w formie rozkazu personalnego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r.
(poz. 1821)

WYSOKOÂå DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU STOPIE¡ S¸U˚BOWY

Lp. Nazwa stopnia

Stawka w z∏otych

funkcjonariusze nieobj´-
ci obowiàzkowym ubez-

pieczeniem emerytal-
nym i rentowym

funkcjonariusze obj´ci
obowiàzkowym ubezpie-

czeniem emerytalnym
i rentowym

1 genera∏ brygady 542 648

2 pu∏kownik 481 575

3 podpu∏kownik 456 545

4 major 443 530

5 kapitan 414 495

6 porucznik 370 442

7 podporucznik 347 415

8 starszy chorà˝y sztabowy 308 368

9 chorà˝y sztabowy 301 360

10 m∏odszy chorà˝y sztabowy 297 354

11 starszy chorà˝y 292 348

12 chorà˝y 281 336

13 m∏odszy chorà˝y 274 328

14 starszy sier˝ant sztabowy 253 302

15 sier˝ant sztabowy 241 289

16 starszy sier˝ant 229 274

17 sier˝ant 217 260

18 starszy plutonowy 211 253

19 plutonowy 205 245

20 starszy kapral 194 232

21 kapral 188 225

22 starszy szeregowy 175 209

23 szeregowy 170 203

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

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Urz´-
du Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1492), zachowa-
nym 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).


