
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 października 2016 r. 

Poz. 1669 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania 
stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach 

oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych 
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadni-
czego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 526), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 369); 

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 365); 

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 925); 

4) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 369); 

5) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 677); 

6) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1519); 

7) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup 
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 518). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 369), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2005 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 
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2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 365), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia w grupach zaszeregowania stanowisk służbowych określone w załączniku do rozpo-
rządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 
2006 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 925), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2006 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 369), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2007 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 677), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 

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

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia  
zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1519), które 
stanowią: 

„§ 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 funk-
cjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego 
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 518), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 
1 stycznia 2016 r. 

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 5 października 2016 r. (poz. 1669) 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 marca 2004 r. 

w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  
i stawek uposażenia zasadniczego 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 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposaże-
nia zasadniczego w tych grupach. 

2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadnicze-
go w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1.1) Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach 
służby oraz o 1% za każdy następny rok służby do wysokości 35% po 35 latach służby. 

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu stanowi stawka uposażenia zasad-
niczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego. 

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zasze-
regowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia 
zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1616 oraz z 2003 r. poz. 623). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2), z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. 
  

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1519), które weszło w życie z dniem 16 październi-
ka 2015 r.  

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2004 r. 
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Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2004 r.3) 

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNCKJONARIUSZY  

AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH 

 

 Grupa zaszeregowania 

 

 

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych 

0 9 670 

00 9 070 

01 7 180 

02 6 780 

03 6 330 

04 6 030 

05 5 700 

06 5 100 

07 4 700 

08 4 500 

09 4 150 

10 4 070 

11 3 870 

12 3 670 

13 3 520 

14 3 470 

15 3 150 

16 3 000 

17 2 900 

18 2 830 

19 2 720 

20 2 520 

21 2 470 

22 2 420 

23 2 370 

24 2 000 

 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych 
grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 518), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 
2016 r.  


