
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 września 2015 r. 

Poz. 1379 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego  

z tytułu wysługi lat 

Na podstawie art. 116 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)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania 

i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu 

uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2013 r. poz. 1100) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzrasta z tytułu wysługi 

lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach 

służby.”. 

§ 2. Wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat określony w rozporządzeniu zmienianym w § 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjona-

riuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2015 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

 

                                                           
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, z 2014 r. poz. 502, 616, 1055 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224 i 1268. 




