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Uwagi wstępne
Niniejsza część raportu dotyczy kształtowania wynagrodzeń funkcjonariuszy służb
specjalnych, którzy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 1 , objęci są
mnożnikowym systemem wynagrodzeń2.
Do służb specjalnych należą funkcjonariusze:
I.
II.

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu,

III.

Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

IV.

Służby Wywiadu Wojskowego,

V.

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W punkcie VI. niniejszej części raportu zawarto porównanie podstawowych składników
uposażenia wszystkich pięciu omówionych w niniejszej części służb3.
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb specjalnych stanowi wielokrotność kwoty
bazowej, corocznie określanej w ustawie budżetowej 4 . Wielokrotność służąca do wyliczenia
przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy określona jest w odpowiednich rozporządzeniach Rady
Ministrów dla każdej ze służb oddzielnie.
Charakter mnożnikowy ma wyłącznie przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb
specjalnych 5 , ponieważ wysokość uposażenia zasadniczego określana jest kwotowo na mocy
przepisów ustaw resortowych oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw. W przypadku
funkcjonariuszy służb specjalnych (z wyjątkiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego) stanowiska
służbowe i stopnie etatowe oraz zaszeregowanie stanowisk do grup uposażenia i przypisanych im

Art. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w psb.
Art. 5 pkt 1 lit. d ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w psb.
3
Stan prawny opracowania na dzień 23.05.2022 r.
4 Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w psb.
5
Podobna sytuacja dotyczy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji i innych służb
mundurowych.
1

2

2

stopni etatowych stanowią informację niejawną6, zawartą w zarządzeniach Szefów poszczególnych
służb.
Funkcjonariusze wszystkich analizowanych służb specjalnych objęci są jedną, wspólną
ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 7 . Na mocy tej ustawy funkcjonariuszom
przysługuje między innymi: emerytura policyjna, policyjna renta inwalidzka i policyjna renta
rodzinna8. Staż w dowolnej z pięciu opisanych tu służb specjalnych, po przejściu do innej służby,
zaliczany jest do wysługi lat funkcjonariusza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
funkcjonariusze, którym przysługuje emerytura policyjna, w okresie pełnienia służby nie są objęci
obowiązkiem ubezpieczeń społecznych9. Nie są więc opłacane za nich składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe do ZUS10, chyba że funkcjonariusz, zgodnie z przepisami ustaw resortowych,
nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej. Wówczas od uposażenia
wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, składki
na ubezpieczenie przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych11.

I.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1. Akty prawne


Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557) (dalej: ustawa o ABW oraz AW)



Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270)
(dalej: ustawa budżetowa 2022)

6

Art. 116 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW i art. 76 ust. 4 ustawy o SKW oraz SWW.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723).
8
Art. 2 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
9
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 423) wymienia podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu
i rentowemu – nie są w śród nich wymienieni funkcjonariusze służb specjalnych ani żołnierze
zawodowi.
10 Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze zwolnieni ze służby. Tryb i zasady opłacania składek do
powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS, lipiec 2020 r.
https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Zolnierze+zawodowi+i+funkcjonariusze.pdf/dfd8a69c
-5834-3048-64dc-ccb4e730d43b
11 Na mocy ustaw resortowych - omówione w poszczególnych częściach raportu.
7
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Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) (dalej: ustawa o szczególnych
rozwiązaniach)



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.) (dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym)



Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 z późn. zm.)
(dalej: ustawa o cyberbezpieczeństwie)



Ustawa

z

dnia

4

kwietnia

2014

r.

o

świadczeniach

odszkodowawczych

przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1032) (dalej: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności
kwoty

bazowej

stanowiącej

przeciętne

uposażenie

funkcjonariuszy

Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 718) (dalej: rozporządzenie RM
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej ABW)


Rozporządzenie 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 2019 r. poz. 983 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy ABW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie
zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 744 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie zasad zaliczania okresów służby, pracy i innych
okresów do wysługi lat w ABW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie dodatków do
uposażenia funkcjonariuszy ABW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie
przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród

4

uznaniowych i zapomóg (Dz. U. poz. 1368) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie
przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie
okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody
jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1184) (dalej: rozporządzenie
PRM w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej ABW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie
świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 567 z późn.
zm.)

(dalej:

rozporządzenie

PRM

w

sprawie

świadczeń

przysługujących

funkcjonariuszom ABW za podróże służbowe)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich
rodzin

na

koszt

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

zryczałtowanego

równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na
podstawie których następuje realizacja tych uprawnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1060)
(dalej: rozporządzenie PRM w sprawie przejazdu funkcjonariuszy ABW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie
warunków

i

trybu

oddelegowania

funkcjonariuszy

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją (Dz. U. Nr 34, poz. 296) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy
ABW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty
do

wypoczynku

przysługującej

funkcjonariuszom

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 102, poz. 945) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie dopłaty do wypoczynku)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy
finansowej

na

kształcenie

dzieci

funkcjonariuszy

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. Nr 153, poz.
905) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci
funkcjonariuszy ABW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych
oraz

tymczasowych

kwater

przeznaczonych

dla

funkcjonariuszy

Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 823 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm
zaludnienia lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy ABW)

5



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
równoważników

pieniężnych

przysługujących

funkcjonariuszowi

Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za
brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1000) (dalej: rozporządzenie PRM
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi ABW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
przyznawania

funkcjonariuszowi

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 235, poz. 1542)
(dalej: rozporządzenie PRM w sprawie przyznawania równoważnika pieniężnego
w zamian za umundurowanie)

2. Uposażenie zasadnicze
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(ABW) stanowi wielokrotność kwoty bazowej 12 . W ustawie budżetowej na rok 2022
wysokość tej kwoty została określona na poziomie 1 614,69 zł13. Wielokrotność kwoty
bazowej wynosi 3,8614.
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do
uposażenia15.
Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia grupy zaszeregowania i stawki
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy16.
Tabela 1.1. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW17
Grupa
zaszeregowania18

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w
złotych

0

10 500

00

9 900

01a

7 900

01

7 100

Art. 114 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 9 ust. 1 pkt 2d ustawy budżetowej na rok 2022.
14 § 1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej ABW.
15 Art. 115 ustawy o ABW oraz AW.
16 Art. 116 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
17 Załącznik do rozporządzenia PRM w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego
funkcjonariuszy ABW.
18
Art. 116 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW stanowi, że Szef ABW określa, w drodze zarządzenia,
stanowiska służbowe i stopnie etatowe, zaszeregowanie tych stanowisk do grup uposażenia
i przypisanych im stopni etatowych, jednak są to informacje niejawne, dlatego tabele zawarte
w rozporządzeniu nie zawierają tych informacji.
12
13

6

Grupa
zaszeregowania18

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w
złotych

02a

7 430

02

6 650

03a

6 950

03

6 235

04a

6 630

04

5 890

05a

6 100

05

5 540

06a

5 500

06

4 905

07a

5 080

07

4 480

08a

4 800

08

4 235

09a

4 480

09

3 880

10a

4 330

10

3 600

11a

4 130

11

3 390

12a

3 950

12

3 205

13a

3 800

13

3 065

14a

3 650

14

2 975

15a

3 500

15

2 870

16a

3 300

16

2 745

17a

3 150

17

2 680

7

Grupa
zaszeregowania18

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w
złotych

18a

2 950

18

2 650

19

2 600

20

2 500

21

2 400

22

2 300

23

2 200

24

2 000

Wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi19:


2% po 2 latach;



po 1% za każdy kolejny rok – łącznie do wysokości 35% po 35 latach.
Do wysługi lat zalicza się również m.in. służbę w Agencji Wywiadu, Policji, Służbie

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służbie

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnym

Biurze

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej,
Służbie Celnej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej20.

3. Dodatki
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach
miesięcznych21.
a. Dodatek za stopień22
Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek określony
w rozporządzeniu PRM.
Tabela 1.2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy
ABW23
Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

Generał brygady

1800

2

Pułkownik

1700

§ 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego
funkcjonariuszy ABW.
20 § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia PRM w sprawie zasad zaliczania okresów służby, pracy i innych
okresów do wysługi lat w ABW.
21 Art. 119 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW.
22 Art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW oraz AW.
23 Załącznik do rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
19

8

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

3

Podpułkownik

1650

4

Major

1600

5

Kapitan

1500

6

Porucznik

1450

7

Podporucznik

1400

8

Starszy chorąży sztabowy

1250

9

Chorąży sztabowy

1200

10

Młodszy chorąży sztabowy

1150

11

Starszy chorąży

1100

12

Chorąży

1050

13

Młodszy chorąży

1000

14

Starszy sierżant sztabowy

900

15

Sierżant sztabowy

860

16

Starszy sierżant

830

17

Sierżant

800

18

Starszy plutonowy

750

19

Plutonowy

720

20

Starszy kapral

680

21

Kapral

650

22

Starszy szeregowy

620

23

Szeregowy

600

b. dodatek służbowy24
Funkcjonariusz ABW otrzymuje dodatek służbowy w wysokości do 50%
otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień25.
W przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby,
decyzją Szefa ABW, dodatek ten może być przyznany w wysokości przekraczającej
50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym, że nie może
on być wyższy niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego
i dodatku za stopień 26 . Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy na czas
nieokreślony, chyba że podwyższony dodatek został przyznany na czas określony,
24

Art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW.
3 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
§ 3 ust. 3 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.

25 §
26
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w związku z powierzeniem na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków
służbowych na innym stanowisku 27 . Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł
miesięcznie28.
Przy ustalaniu wysokości tego dodatku uwzględnia się w szczególności sposób
wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane
stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Obniżenie dodatku służbowego
następuje w przypadku stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez
funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku29.
c. dodatek kontrolerski30
Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostkach organizacyjnych, na stanowiskach
kontroli lub audytu wewnętrznego, a także funkcjonariuszowi kierującemu taką jednostką
organizacyjną oraz wykonującemu czynności kontrolne lub audytu wewnętrznego
przyznaje się dodatek kontrolerski w wysokości miesięcznej do 25% stawki
uposażenia zasadniczego, według grupy zaszeregowania specjalisty31. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji
zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności
i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli32.
d. dodatek za rozłąkę33
Dodatek przysługuje:


funkcjonariuszowi w służbie stałej przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby
w innej miejscowości, do czasu otrzymania lokalu mieszkalnego, zgodnie
z przysługującymi mu normami mieszkalnymi, umożliwiającego zamieszkanie
z członkami rodziny;



funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej przeniesionemu z urzędu do
pełnienia służby w innej miejscowości, do czasu przydzielenia tymczasowej
kwatery lub innego pomieszczenia mieszkalnego, umożliwiających zamieszkanie
z członkami rodziny.

Dodatek za rozłąkę przysługuje za każdy dzień rozłąki w wysokości 95% diety określonej
w odrębnych przepisach34.
27

§ 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
§ 3 ust. 7 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
29
§ 3 ust. 6 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
30
Art. 119 ust. 1 pkt 3 ustawy o ABW oraz AW.
31 § 5 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
32
§ 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy ABW.
33 § 30 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
34 § 30 ust. 2 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe odsyła do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
28
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4. Nagrody
a. nagroda roczna35
Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa prawo 36 do
nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za
który nagroda przysługuje. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi
wypłaca się członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
Nagrodę roczną obniża się nie więcej niż o 50% jej wysokości w przypadku37:


warunkowego

umorzenia

prowadzonego

przeciwko

funkcjonariuszowi

postępowania karnego albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;


wymierzenia kary dyscyplinarnej:
o

upomnienia;

o

nagany;

o

surowej nagany;

o

nagany z ostrzeżeniem;

o

ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym
stanowisku;



skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;



nieprzydatności funkcjonariusza ABW na zajmowanym stanowisku służbowym,
stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;



niewywiązywania się funkcjonariusza ABW z obowiązków służbowych na
zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej w okresie
służby stałej.

b. nagroda jubileuszowa38
Funkcjonariuszom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:


po 20 latach służby – 75%;



po 25 latach służby – 100%;



po 30 latach służby – 150%;



po 35 latach służby – 200%;



po 40 latach służby – 300%

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 167).
35 Art. 125 ust. 1 i 1a ustawy o ABW oraz AW.
36 Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. I OSK 2580/15
nagroda roczna jest świadczeniem należnym funkcjonariuszowi z mocy prawa i nie zależy od uznania
przełożonego.
37 Art. 125 ust. 1d ustawy o ABW oraz AW.
38 Art. 126 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
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miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
c. nagroda uznaniowa39
c.1. Funkcjonariusz może otrzymać nagrodę uznaniową40 za:


uzyskiwanie znaczących wyników w służbie;



za wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach;



za wykonywanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania
i odpowiedzialności;



w przypadku dokonania czynu świadczącego o męstwie funkcjonariusza ABW.

Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do powyższych osiągnięć
funkcjonariusza.
c.2. Funkcjonariuszowi można przyznać także nagrodę za wykonywanie zadań
służbowych w zastępstwie 41 funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu
lekarskim. Na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich przeznacza się środki
finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim.
d. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielona m.in. nagroda rzeczowa lub pieniężna42.

5. Inne świadczenia
a. zasiłek na zagospodarowanie 43 przysługuje funkcjonariuszowi (w związku z mianowaniem na stałe) w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe.
b. prawo przejazdu na koszt ABW 44 raz w roku, środkami publicznego transportu
zbiorowego, do jednej wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla
funkcjonariusza i jego rodziny

lub – w razie niewykorzystania przejazdu –

zryczałtowany równoważnik pieniężny45.

39

Art. 125. ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
§ 2 rozporządzenia PRM w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród.
41 Art. 136g ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
42
Art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o ABW oraz AW.
43 Art. 124 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
44 Art. 90 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
45
Art. 90 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW.
40
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c. należności za krajowe podróże służbowe46:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;



zwrot kosztów:
o

przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości
stanowiącej cel krajowej podróży służbowej i z powrotem;



o

noclegów bądź ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

d. należności za zagraniczne podróże służbowe47:


dieta;



zwrot kosztów:
o

noclegów lub ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

o

leczenia oraz innych niezbędnych wydatków zaakceptowanych przez Szefa
ABW.

e. należności z tytułu przeniesienia funkcjonariusza z urzędu do pełnienia
służby w innej miejscowości48:
 dieta – dla funkcjonariusza i na członków rodziny, za czas przejazdu i pierwszą dobę
pobytu w nowym miejscu zamieszkania;


zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania dla funkcjonariusza
i jego rodziny;



ryczałt z tytułu przeniesienia (ryczałt ten wynosi 50% uposażenia dla
funkcjonariusza przeniesionego do innej miejscowości i nieprzesiedlającego się)49;



dodatkowy ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 50% uposażenia przysługuje
funkcjonariuszowi, który przesiedlił się na pobyt stały 50 do nowego miejsca
pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej;



zasiłek osiedleniowy przysługujący funkcjonariuszowi, który przesiedlił się na
pobyt stały, w wysokości51:

§ 3 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
47 § 14 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za podróże
służbowe.
48 § 24 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za podróże
służbowe.
49 § 27 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
50 § 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW
za podróże służbowe.
46
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o

200% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami rodziny;

o

50% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz jest samotny;

 zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego52;
 zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu w celu odwiedzenia rodziny, jeśli
członkowie rodziny nie przesiedlają się wraz z funkcjonariuszem53;
 dodatek za rozłąkę (patrz punkt 3d);


(inne) pomieszczenie mieszkalne na koszt ABW, jeżeli nie przydzielono
funkcjonariuszowi lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery54;



na wniosek funkcjonariusza może zostać przyznany zwrot kosztów biletu
miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu jeżeli jest możliwy
codzienny dojazd do nowego miejsca pełnienia służby55.

f. należności

za

delegowanie

do

czasowego

pełnienia

służby

w

innej

miejscowości56:
 dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia
w czasie podróży służbowej;
 zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do
miejscowości stanowiącej cel krajowej podróży służbowej i z powrotem;
 zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;
 bezpłatne zakwaterowanie, a w razie niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania,
zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem lub ryczałt za
nocleg57;
 powyższe należności nie przysługują funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego
pełnienia służby w innej miejscowości, któremu kierownik jednostki organizacyjnej
wyraził, na jego wniosek, zgodę na codzienny powrót do miejscowości zamieszkania lub
zameldowania na pobyt stały albo zakwaterowania, wówczas przysługuje mu zwrot
kosztów przejazdów, na trasie od stałego miejsca pełnienia służby środkiem
§ 28 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW
za podróże służbowe.
52
§ 24 pkt 5 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
53
§ 24 pkt 6 lit. b rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW
za podróże służbowe.
54
§ 34 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za podróże
służbowe.
55
§ 32 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za podróże
służbowe.
56 § 37 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za podróże
służbowe.
57
§ 37 pkt 2 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
51
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komunikacji określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej lub bezpłatny
przejazd w razie dojazdu pojazdem pozostającym w dyspozycji ABW lub zwrot kosztów
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu58.
g. dopłata do wypoczynku59
Funkcjonariuszowi, który nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny
przysługuje dopłata do wypoczynku. Dopłata dla każdej uprawnionej osoby wynosi 40%
uposażenia

zasadniczego

najniższej

grupy

zaszeregowania

w

roku,

w

którym

funkcjonariusz nabył prawo do urlopu. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na
których przysługuje dopłata, ustala się, co do zasady, według stanu rodzinnego
funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany
rok kalendarzowy.
h. zapomoga60
Funkcjonariusz ABW, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń
losowych powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków, może otrzymać
zapomogę pieniężną61. Ustalając wysokość zapomogi, uwzględnia się udokumentowane
okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza ABW i jego rodziny.
i.

uprawnienia mieszkaniowe


prawo do lokalu 62 dla funkcjonariusza w służbie stałej, z uwzględnieniem
członków rodziny, w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości
pobliskiej;



funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową
kwaterę63;



pomoc finansowa64 na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość, jeżeli funkcjonariusz nie otrzymał lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale;

58

§ 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom ABW za
podróże służbowe.
59 § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia PRM w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej
funkcjonariuszom ABW.
60 Art. 125 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
61
§ 4 i § 5 rozporządzenia PRM w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród.
62 Art. 102 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
63
Art. 102 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
64 Art. 108 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
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równoważnik

pieniężny

za

remont

zajmowanego

lokalu

mieszkalnego 65 , z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz uprawnień
funkcjonariusza

w

służbie

stałej.

Wysokość

równoważnika

za

remont

zajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn kwoty 116 zł66 i liczby norm
zaludnienia67;


równoważnik pieniężny za brak lokalu68 mieszkalnego, jeżeli funkcjonariusz
w służbie stałej lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego
w miejscu

pełnienia

równoważnika

służby

pieniężnego

lub
za

w
brak

miejscowości
lokalu

pobliskiej.

mieszkalnego

Wysokość

wynosi

dla

funkcjonariusza69:



o

posiadającego rodzinę – 10,70 zł dziennie;

o

samotnego – 5,40 zł dziennie;

Funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej
miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca
pełnienia służby i z powrotem70.

j.

zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną71
Zwrot

kosztów

przysługuje,

jeżeli

postępowanie

karne

wszczęte

przeciwko

funkcjonariuszowi o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności
służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku
ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem
uniewinniającym.
k. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków72
Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w państwie,
którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na
podstawie odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza
przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku
z wykonywaniem tych zadań.

Art. 105 ustawy o ABW oraz AW.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszowi ABW.
67 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy ABW, norma zaludnienia wynosi 10 m 2
powierzchni mieszkalnej.
68 Art. 106 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
69 § 3 rozporządzenia PRM w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi
ABW.
70
Art. 107 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
71 Art. 84 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
72 Art. 85a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
65
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l.

bezpłatne badania lekarskie i psychologiczne po powrocie do kraju;
bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny73
Funkcjonariusz skierowany do wykonywania zadań służbowych w państwie, którego
terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie
odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza po
powrocie do kraju podlega bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz
w przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia lub ze względu
na jego stan psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz po powrocie
może być skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim
najbliższym członkiem rodziny.

m. funkcjonariuszowi przysługuje nieodpłatne umundurowanie 74 albo równoważnik
pieniężny w zamian za to umundurowanie albo kwota na zakup ubrania typu cywilnego.
n. funkcjonariusz otrzymuje nieodpłatnie uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do
wykonywania czynności służbowych75.
o. funkcjonariusz może otrzymać nieodpłatnie wyżywienie lub równoważnik
pieniężny w zamian za wyżywienie76 w czasie wykonywania zadań służbowych.
p. płatny urlop dodatkowy77


Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi
właściwościami służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze
do 11 dni roboczych rocznie.
Rodzaje stanowisk, na których występują warunki uzasadniające przyznanie
dodatkowego urlopu określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.



Funkcjonariuszowi, który osiągnął określony wiek lub staż służby, przysługuje
płatny urlop dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:
o

5 dni roboczych, jeżeli ukończył 40 lat lub posiada 10 lat służby;

o

8 dni roboczych, jeżeli ukończył 45 lat lub posiada 20 lat służby;

o

11 dni roboczych, jeżeli ukończył 55 lat lub posiada 25 lat służby.

Łączny wymiar urlopów dodatkowych nie może przekroczyć 11 dni roboczych rocznie.

73

Art. 85b ust. 1 i 2 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 86 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 88 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
76 Art. 89 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
77 Art. 97 ustawy o ABW oraz AW.
74
75
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q. płatny urlop78 (zdrowotny, szkoleniowy, urlop okolicznościowy)


zdrowotny – możne zostać udzielony funkcjonariuszowi, na wniosek komisji
lekarskiej, jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy
- na okres do 6 miesięcy;



szkoleniowy udziela się funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie
nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również
uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji
radcowskiej lub legislacyjnej79;



urlop okolicznościowy 80 w wymiarze do 5 dni udziela się funkcjonariuszowi
między innymi w przypadku: zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia
się dziecka, ślubu dziecka własnego, pogrzebu członka rodziny.

r. funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych81.
s. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielany między innymi krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
do 7 dni roboczych82.
t. świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby (w przypadkach określonych
w ustawie):
Funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje83:


odprawę:
o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie stałej równa się wysokości
trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze
stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa ABW. Odprawa ulega
zwiększeniu

o

20%

uposażenia

zasadniczego wraz

z

dodatkami

o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad 5 lat
78

Art. 98 ustawy o ABW oraz AW.
Zgodnie z art. 98 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o ABW oraz AW:
1. na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni;
2. w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni;
3. dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach
podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu końcowego;
4. w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej
lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;
5. w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni;
6. w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 14 dni.
80
Art. 98 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
81
Art. 98a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
82
Art. 101 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW.
83 Art. 128 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
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nieprzerwanej służby, aż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby
przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok84;
o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej równa się
wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa ABW85;



ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku
zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe;



zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku
przejazd, ze środków Agencji;



zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie,
małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu;



zwrot

kosztów

przewozu

urządzenia

domowego

według

zasad

obowiązujących przy przeniesieniach służbowych;


zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystane w danym
roku świadczenie pieniężne przysługujące na przejazd funkcjonariusza
i członków jego rodziny środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej
wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

u. świadczenie

pieniężne

po

zwolnieniu

ze

służby

86

,

które

przysługuje

funkcjonariuszowi w służbie stałej w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu
wraz z dodatkami o charakterze stałym, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze
służby, jeżeli został on zwolniony wskutek orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez
komisję lekarską oraz nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego
w przepisach odrębnych.
v. pomoc finansowa na kształcenie dla dzieci funkcjonariusza ABW, którego
śmierć nastąpiła w związku ze służbą87
Pomocy finansowa przyznawana jest przez Szefa ABW jednorazowo na rok szkolny lub
akademicki, każdemu dziecku, które było na utrzymaniu funkcjonariusza w chwili jego
śmierci.
Pomoc ta wynosi jednorazowo na rok szkolny lub akademicki88:


1900 złotych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Art. 130 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 130 ust. 5 ustawy o ABW oraz AW.
86 Art. 132 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
87 Art. 134a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
88 § 4 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy
ABW.
84
85
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3800 złotych dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów
pracowników służb społecznych oraz studentów szkół wyższych.

Pomoc finansowa jest wypłacana w dwóch równych ratach, po jednej na semestr89.
w. uprawnienia emerytalne


Emerytura policyjna 90 przysługuje funkcjonariuszowi zatrudnionemu przed
31 grudnia 2012 r. i zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat
służby w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, SOP, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie CelnoSkarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma
ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów
służby i okresów z nią równorzędnych91;



Funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy do którejkolwiek z wymienionych
powyżej służb po dniu 31 grudnia 2012 r.92 emerytura przysługuje, jeżeli w dniu
zwolnienia posiada co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej,
Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej93;



Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia
prawa do emerytury policyjnej 94 od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie
odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres95.

x. odprawa pośmiertna96
W razie śmierci funkcjonariusza (lub jego zaginięcia) pozostałej po nim rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz odprawa, ekwiwalent
pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za
urlopy zaległe, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku
§ 4 ust. 2 rozporządzenia PRM w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy
ABW.
90 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
91 Art. 12 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
92 Art. 18a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
93 Art. 18b ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok
2021.
94 Art. 92a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
95 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
96
Art. 131 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
89
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przejazd, ze środków Agencji, zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania
dla siebie, małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów
przewozu urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach
służbowych.
y. zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza97
W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, przysługuje zasiłek
pogrzebowy w wysokości:


4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub
rodzice;



kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyżej jednak niż 4000 zł, jeżeli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba;



jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków ABW. Szef ABW
może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego
wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.



W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwej
Agencji małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób
wymienionych powyżej (dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice), przysługuje
połowa określonego zasiłku pogrzebowego.

z. zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza 98


przysługuje funkcjonariuszowi w razie śmierci członka rodziny99;



w wysokości: 4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz lub kosztów
rzeczywiście poniesionych (nie więcej niż 4000 zł) jeżeli koszty pogrzebu ponosi
inna osoba.

aa. świadczenie odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby pozostających w związku
ze służbą
Funkcjonariuszowi przysługuje100:


jednorazowe odszkodowanie w przypadku doznania stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem

97

Art. 134 ust. 1 do 3 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 135 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
99
Zgodnie z art. 135 ust. 2 członka rodziny należy rozumieć jako: małżonka, dzieci własnych lub
małżonka oraz dzieci przysposobionych, dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej, dzieci
przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą
zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej,
rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich
przysposabiających, osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego
małżonek.
100
Art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
98
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służby (dalej zwanym „wypadkiem”) albo wskutek choroby powstałej w związku ze
szczególnymi warunkami lub właściwościami służby (dalej zwanej „chorobą”) na
zasadach określonych w ustawie;


odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub
uszkodzone wskutek wypadku na zasadach określonych w ustawie101.

W

razie

śmierci

funkcjonariusza

wskutek

wypadku

lub

choroby

świadczenie

odszkodowawcze przysługuje uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza102:


jednorazowe odszkodowanie:


jeżeli

uprawniony

jest

tylko

jeden

członek

rodziny

funkcjonariusza,

jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości103:
 18-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia,

gdy

uprawnionym

jest

małżonek lub dziecko;
 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest członek
rodziny inny niż małżonek lub dziecko.


jeżeli uprawnieni są równocześnie104:
 małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje
w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko;
 dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości
określonej 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na drugie i każde następne dziecko.



jeżeli oprócz małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie
rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego
małżonkowi lub dzieciom105;



jeżeli uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci,
odszkodowanie

przysługuje

w

wysokości

9-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na
drugiego i każdego następnego uprawnionego106;


jednorazowe
zmniejsza

odszkodowanie

się

o

kwotę

należne

uprawnionym

jednorazowego

członkom

odszkodowania

rodziny

wypłaconego

funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek

101

Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
Art. 2 pkt 2 i art. 8 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
103
Art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
104
Art. 12 ust. 2 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
105 Art. 12 ust. 3 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
106
Art. 12 ust. 4 ustawy oświadczeniach odszkodowawczych.
102
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wypadku lub choroby, jeżeli były one przyczyną późniejszego zgonu
funkcjonariusza107 .
 odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku108.
bb. świadczenie teleinformatyczne109
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa może być
przyznane

świadczenie

pieniężne.

Wysokość

uposażenia

wraz

z

dodatkami,

z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej110.

II.

Agencja Wywiadu

1. Akty prawne


Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557.) (dalej: ustawa o ABW oraz AW),



Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
270) (dalej: ustawa budżetowa 2022)



Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) (dalej: ustawa o szczególnych
rozwiązaniach)



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.) (dalej: ustawa
o zaopatrzeniu emerytalnym)



Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 z późn.
zm.) (dalej: ustawa o cyberbezpieczeństwie)

107

Art. 12 ust. 5 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
109
Art. 123 ust. 1a ustawy o ABW oraz AW i art. 5 ust. 2 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
110
Art. 7 ust. 1 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
108
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Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych
przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1032) (dalej: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 545) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej AW)



Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 48 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie
PRM w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1120 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie
PRM w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz.
1821 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 797)
(dalej: rozporządzenie PRM w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza
AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
przyznawania

funkcjonariuszom

Agencji

Wywiadu

nagród

uznaniowych

i zapomóg (Dz. U. poz. 1636) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie przyznawania
funkcjonariuszom AW nagród uznaniowych i zapomóg)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie
świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże
służbowe, przeniesienia lub oddelegowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 460) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW
za podróże służbowe)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie
przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami
publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 160, poz.
1554) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie przejazdu funkcjonariuszy AW)
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie
oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań
służbowych poza Agencją (Dz. U. Nr 160, poz. 1553) (dalej: rozporządzenie PRM
w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów
dojazdu do miejsca pełnienia służby (Dz. U. Nr 110, poz. 1046) (dalej:
rozporządzenie

PRM

w

sprawie

szczegółowych

zasad

i

trybu

zwrotu

funkcjonariuszowi AW kosztów dojazdu)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad

przydziału,

opróżniania i

norm

zaludnienia lokali

mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2021 r. poz. 57) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali dla
funkcjonariuszy AW)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie
pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. Nr 160, poz. 1556 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom
AW na uzyskanie lokalu)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie
równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1610) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie
równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie
dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz
członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 83, poz. 764) (dalej: rozporządzenie PRM
w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,
których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. Nr 216, poz. 1421) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci
funkcjonariuszy AW)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie
wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu
równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu
cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 134, poz. 1251 z późn. zm.)
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(dalej: rozporządzenie PRM w sprawie równoważnika pieniężnego i kwoty na
zakup ubrania).

2. Uposażenie zasadnicze
Przeciętne

uposażenie

wielokrotność kwoty

bazowej111.

funkcjonariuszy

Agencji

Wywiadu

(AW)

stanowi

W ustawie budżetowej na rok 2022 wysokość tej kwoty

została określona na poziomie 1 614,69 zł 112 . Wielokrotność kwoty bazowej wynosi
4,37113.
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do
uposażenia114.
Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia grupy zaszeregowania i stawki
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy115.
Tabela 2.1. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy AW116
Grupa
zaszeregowania117

Stawka uposażenia zasadniczego w
złotych

A

10 640

B

10 040

C1

8 240

C2

7 940

D1

7 640

D2

7 240

E1

6 540

E2

6 240

F1

6 040

F2

5 840

G1

5 540

G2

5 440

H1

5 340

Art. 114 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 9 ust. 1 pkt 2d ustawy budżetowej na rok 2022.
113 § 1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej AW.
114 Art. 115 ustawy o ABW oraz AW.
115 Art. 116 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
116 Załącznik do rozporządzenia PRM w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy AW.
117 Art. 116 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW stanowi, że Szef AW określa, w drodze zarządzenia,
stanowiące informacje niejawne stanowiska służbowe i stopnie etatowe, zaszeregowanie tych
stanowisk do grup uposażenia i przypisanych im stopni etatowych.
111

112
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Grupa
zaszeregowania117

Stawka uposażenia zasadniczego w
złotych

H2

5 240

I1

5 140

I2

5 020

J1

4 920

J2

4 800

K1

4 700

K2

4 580

L1

4 180

L2

4 060

M1

3 960

М2

3 840

N1

3 740

N2

3 600

ZZ

2 100

Wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi118:


2% po 2 latach;



po 1% za każdy kolejny rok – do 35% po 35 latach.

Do wysługi lat zalicza się również m.in. służbę w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Policji, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie
Celno-Skarbowej, Służbie Celnej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej
i Służbie Więziennej.

3. Dodatki
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach
miesięcznych119.
a. dodatek za stopień120
Funkcjonariusz

otrzymuje

za

posiadany

stopień

służbowy

dodatek

określony

w rozporządzeniu PRM.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy AW.
119 Art. 119 ust. 2. ustawy o ABW oraz AW.
120 Art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW oraz AW.
118
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Tabela 2.2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy
AW121
Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

Generał brygady

1150

2

Pułkownik

1050

3

Podpułkownik

1000

4

Major

970

5

Kapitan

930

6

Porucznik

880

7

Podporucznik

850

8

Starszy chorąży sztabowy

780

9

Chorąży sztabowy

760

10

Młodszy chorąży sztabowy

750

11

Starszy chorąży

730

12

Chorąży

710

13

Młodszy chorąży

700

14

Starszy sierżant sztabowy

640

15

Sierżant sztabowy

620

16

Starszy sierżant

600

17

Sierżant

580

18

Starszy plutonowy

560

19

Plutonowy

550

20

Starszy kapral

520

21

Kapral

510

22

Starszy szeregowy

490

23

Szeregowy

470

b. dodatek służbowy122
Funkcjonariusz AW otrzymuje

dodatek

służbowy

w

otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za

wysokości

do

50%

stopień123.

W przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby,
decyzją Szefa AW, dodatek ten może być przyznany w wysokości przekraczającej
50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym, że
121

Załącznik do rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
119 ust. 1 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW.
§ 3 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.

122Art.
123
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nie może być on wyższy niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia
zasadniczego i dodatku za stopień124. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy
na czas nieokreślony, chyba że podwyższony dodatek został przyznany na czas
określony, w związku z powierzeniem na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo
obowiązków służbowych na innym stanowisku125. Dodatek służbowy nie może być niższy
niż 50 zł miesięcznie126.
Przy ustalaniu wysokości tego dodatku uwzględnia się w szczególności sposób
wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane
stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się
przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym
stanowisku127.
c. dodatek kontrolerski128
Funkcjonariuszowi:


pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej
w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole;



pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej
w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w tym
zakresie,



uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów
i wykonującemu te kontrole

może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25 % stawki uposażenia
zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty 129 . Wysokość dodatku kontrolerskiego

jest

wykonywanych

uzależniona
obowiązków

od

posiadanych

kontrolnych,

a

kwalifikacji
także

zawodowych,

rzetelności

i

zakresu

wnikliwości

przeprowadzanych przez niego kontroli. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas
określony.

124

§ 3 ust. 3 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
§ 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
126
§ 3 ust. 7 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
127
§ 3 ust. 6 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
128
Art. 119 ust. 1 pkt 3 ustawy o ABW oraz AW.
129 § 5 rozporządzenia PRM w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy AW.
125
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4. Nagrody130
a. nagroda roczna131
Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do nagrody
rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który
nagroda przysługuje. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi wypłaca
się członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
Nagrodę roczną obniża się nie więcej niż o 50% jej wysokości w przypadku132:


warunkowego

umorzenia

prowadzonego

przeciwko

funkcjonariuszowi

postępowania karnego albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;




wymierzenia kary dyscyplinarnej:
o

nagany z ostrzeżeniem;

o

lub surowszej kary dyscyplinarnej;

skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;



nieprzydatności funkcjonariusza AW na zajmowanym stanowisku służbowym,
stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;



niewywiązywania się funkcjonariusza AW z obowiązków służbowych na
zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej w okresie
służby stałej.

b. nagroda jubileuszowa133
Funkcjonariuszom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości134:


po 20 latach służby – 75%;



po 25 latach służby – 100%;



po 30 latach służby – 150%;



po 35 latach służby – 200%;



po 40 latach służby – 300%

miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
c. nagroda uznaniowa135
c.1. Funkcjonariusz może otrzymać nagrodę uznaniową za136:


uzyskiwanie znaczących wyników w służbie;

130

Art. 125 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 125 ust. 1 i 1a ustawy o ABW oraz AW.
132 Art. 125 ust. 1d ustawy o ABW oraz AW.
133 Art. 126 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
134
Rozporządzenie PRM w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza AW.
135
Art. 125 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
136 § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie przyznawania funkcjonariuszom AW nagród i zapomóg.
131
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za wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach;



za wykonywanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania
i odpowiedzialności;



w przypadku dokonania czynu świadczącego o męstwie funkcjonariusza ABW.

Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do powyższych osiągnięć
funkcjonariusza137.
c.2. Funkcjonariuszowi można przyznać także nagrodę za wykonywanie zadań
służbowych w zastępstwie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu
lekarskim. Na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich przeznacza się środki
finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim138.
d. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielona m.in. nagroda rzeczowa lub pieniężna139.

5. Inne świadczenia
a. zasiłek na zagospodarowanie140 przysługuje funkcjonariuszowi w związku z mianowaniem na stałe w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe.
b. prawo przejazdu na koszt AW 141 raz w roku, środkami publicznego transportu
zbiorowego, do jednej wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla
funkcjonariusza i jego rodziny

lub – w razie niewykorzystania przejazdu –

zryczałtowany równoważnik pieniężny142.
c. należności za krajowe podróże służbowe143:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;

§ 2 ust. 2 rozporządzenia PRM w sprawie przyznawania funkcjonariuszom AW nagród uznaniowych
i zapomóg.
138 Art. 136g ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
139
Art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o ABW oraz AW.
140 Art. 124 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
141 Art. 90 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
142
Art. 90 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW.
143 § 3 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
137
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zwrot kosztów:
o

przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości
stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;



o

noclegów bądź ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

d. należności za zagraniczne podróże służbowe144:


dieta;



zwrot kosztów:
o

noclegów lub ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

o

leczenia oraz innych niezbędnych wydatków zaakceptowanych przez
Szefa AW.

e. należności z tytułu przeniesienia funkcjonariusza z urzędu do pełnienia
służby w innej miejscowości145:


diety – dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, za czas przejazdu i pierwszą
dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby;

 zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania dla funkcjonariusza
i członków jego rodziny;
 ryczałt z tytułu przeniesienia – ryczałt ten wynosi 50% uposażenia;
 zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny (gdy
rodzina nie przesiedla się z funkcjonariuszem), publicznym środkiem transportu albo
ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd tym środkiem
transportu;
 zastępcze pomieszczenie mieszkalne 146 , na koszt AW, przysługuje funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości,
któremu nie przydzielono lokalu mieszkalnego.
f. wybrane należności z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby poza
stałe miejsce pełnienia służby147:
 w przypadku zamieszkania w miejscu oddelegowania:
§ 13 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
145 § 23 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
146 § 32 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
147 § 36 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
144
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o

dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;

o

zwrot kosztów: przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby
do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem oraz
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

o

bezpłatne zakwaterowanie, a w razie niezapewnienia bezpłatnego
zakwaterowania – zwrot

kosztów

zakwaterowania w wysokości

stwierdzonej rachunkiem;
 w przypadku funkcjonariusza, który codziennie powraca do miejsca stałego
zamieszkania148:
o

zwrot kosztów przejazdów, na trasie od stałego miejsca pełnienia służby
do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;

o

zwrot

kosztów

dojazdów

środkami

komunikacji

miejscowej

w formie ryczałtu;
o

równoważnik

za

brak

lokalu

mieszkalnego

przyznaje

się

funkcjonariuszowi w służbie stałej, na zasadach określonych w przepisach
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania
równoważników pieniężnych funkcjonariuszom AW za remont zajmowanego
lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego149.
g. należności z tytułu oddelegowania do pełnienia służby poza granicami
kraju150
Oddelegowanemu

funkcjonariuszowi

pełniącemu

służbę

poza

granicami

kraju

przysługuje:


zwrot kosztów użytkowania pojazdu stanowiącego jego własność lub
współwłasność do odbywania podróży służbowych poza miejscem pełnienia
służby, na terenie państwa, do którego funkcjonariusz został oddelegowany;



ryczałt - w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, na
pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów niebędących własnością Skarbu
Państwa wykorzystywanych do celów służbowych;



ryczałt - w wysokości 2-krotności kwoty diety, określonej w odrębnych
przepisach151, na pokrycie kosztów służbowych połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora sieci komórkowej.

§ 37 rozporządzenia PRM w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom AW za podróże
służbowe.
149 § 7 i § 9 rozporządzenia PRM w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszom AW.
150
§ 18 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy AW.
148
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h. dopłata do wypoczynku152
Funkcjonariuszowi, który nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny
przysługuje dopłata do wypoczynku. Dopłata dla każdej uprawnionej osoby wynosi 40%
uposażenia

zasadniczego

według

stawki

przewidzianej

dla

najniższej

grupy

zaszeregowania (obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym
funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego). Liczbę członków rodziny
funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata, ustala się, co do zasady, według stanu
rodzinnego

funkcjonariusza

istniejącego

w

dniu

nabycia

prawa

do

urlopu

wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy.
i.

zapomoga153
Funkcjonariuszowi AW, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń
losowych powodujących potrzebę poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych, można
przyznać

zapomogę

pieniężną.

Ustalając

wysokość

zapomogi,

uwzględnia

się

udokumentowane okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza AW.
j.

uprawnienia mieszkaniowe


prawo do lokalu154 dla funkcjonariusza w służbie stałej z uwzględnieniem
członków jego rodziny, w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub
w miejscowości pobliskiej;




funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową
kwaterę155 ;
pomoc finansowa156 na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość, jeżeli funkcjonariusz nie otrzymał lokalu mieszkalnego
na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale służbowym;



równoważnik

pieniężny

mieszkalnego157,

z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz jego upraw-

nień funkcjonariusza.

za

remont

zajmowanego

lokalu

Wysokość równoważnika pieniężnego za remont

151

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
152 § 2 ust. 1–3 rozporządzenia PRM w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej
funkcjonariuszom AW.
153 § 3 rozporządzenia PRM w sprawie przyznawania funkcjonariuszom AW nagród uznaniowych
i zapomóg.
154 Art. 102 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
155
Art. 102 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
156 Art. 108 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
157 Art. 105 ustawy o ABW oraz AW.
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zajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn kwoty 118 zł158 i liczby norm
zaludnienia159;


równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego160, jeżeli funkcjonariusz w służbie stałej lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu
mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.
Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla
funkcjonariusza161:



o

posiadającego rodzinę – 10,90 zł dziennie;

o

samotnego – 5,50 zł dziennie;

zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem162
przysługuje funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości
pobliskiej miejsca pełnienia służby.

k. zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną163
Zwrot

kosztów

przysługuje,

jeżeli

postępowanie

karne

wszczęte

przeciwko

funkcjonariuszowi o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności
służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu wobec braku
ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem
uniewinniającym.
l.

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków164
Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w państwie,
którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na
podstawie odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza
przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku
z wykonywaniem tych zadań.

m. bezpłatne badania lekarskie i psychologiczne po powrocie do kraju;
bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny165

§ 4 rozporządzenia PRM w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom
AW.
159 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy AW, norma zaludnienia wynosi 10 m 2
powierzchni mieszkalnej.
160 Art. 106 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
161 § 9 rozporządzenia PRM w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom
AW.
162
Art. 107 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
163 Art. 84 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
164 Art. 85a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
165
Art. 85b ust. 1 i 2 ustawy o ABW oraz AW.
158
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Funkcjonariusz skierowany do wykonywania zadań służbowych w państwie, którego
terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie
odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza po
powrocie do kraju podlega bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz
w przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia lub ze względu
na jego stan psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz po powrocie
może być skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim
najbliższym członkiem rodziny.
n. funkcjonariuszowi przysługuje nieodpłatne umundurowanie 166 albo równoważnik
pieniężny w zamian za to umundurowanie albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego.
o. funkcjonariusz otrzymuje nieodpłatnie uzbrojenie i wyposażenie167 niezbędne do
wykonywania czynności służbowych.
p. funkcjonariusz może otrzymać nieodpłatnie wyżywienie lub równoważnik
pieniężny w zamian za wyżywienie168 w czasie wykonywania zadań służbowych.
q. płatny urlop dodatkowy169


Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi
właściwościami służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze
do 11 dni roboczych rocznie.
Rodzaje stanowisk, na których występują warunki uzasadniające przyznanie
dodatkowego urlopu określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.



Funkcjonariuszowi, który osiągnął określony wiek lub staż służby, przysługuje
płatny urlop dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:
o

5 dni roboczych, jeżeli ukończył 40 lat lub posiada 10 lat służby;

o

8 dni roboczych, jeżeli ukończył 45 lat lub posiada 20 lat służby;

o

11 dni roboczych, jeżeli ukończył 55 lat lub posiada 25 lat służby.

Łączny wymiar urlopów dodatkowych nie może przekroczyć 11 dni roboczych rocznie.
r. płatny urlop170 (zdrowotny, szkoleniowy, urlop okolicznościowy)

Art. 86 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 88 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
168 Art. 89 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
169 Art. 97 ustawy o ABW oraz AW.
170
Art. 98 ustawy o ABW oraz AW.
166
167
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zdrowotny – możne zostać udzielony funkcjonariuszowi, na wniosek komisji
lekarskiej, jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych
12 miesięcy - na okres do 6 miesięcy;



szkoleniowy udziela się funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na
pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak
również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na
odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej171;



urlop okolicznościowy 172 w wymiarze do 5 dni udziela się funkcjonariuszowi
między innymi w przypadku: zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku
urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, pogrzebu członka rodziny.

s. funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych173.
t. funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielany między innymi krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
do 7 dni roboczych174.
u. świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby (w przypadkach określonych
w ustawie)
Funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje175:


odprawę:
o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie stałej równa się wysokości
trzymiesięcznego

uposażenia

zasadniczego

wraz

z

dodatkami

o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa AW.
Odprawa ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi
ponad 5 lat nieprzerwanej służby, aż do wysokości sześciomiesięcznego
171

Zgodnie z art. 98 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o ABW oraz AW:
7. na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni;
8. w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni;
9. dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach
podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu końcowego;
10. w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej
lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;
11. w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni;
12. w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 14 dni.
172
Art. 98 ust. 3 ustawy o ABW oraz AW.
173
Art. 98a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
174
Art. 101 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW.
175 Art. 128 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
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uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres
służby przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok176;
o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej równa
się

wysokości

jednomiesięcznego

uposażenia

zasadniczego

wraz

z dodatkami o charakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym
stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa AW177;


ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku
zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe;



zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym
roku przejazd ze środków Agencji;



zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie,
małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu;



zwrot

kosztów

przewozu

urządzenia

domowego

(według zasad

obowiązujących przy przeniesieniach służbowych);


zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystane w danym
roku świadczenie pieniężne przysługujące na przejazd funkcjonariusza
i członków jego rodziny środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej
wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

v. świadczenie pieniężne po zwolnieniu ze służby178, które przysługują funkcjonariuszowi w służbie stałej w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz
z dodatkami o charakterze stałym, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby,
jeżeli został on

zwolniony wskutek orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez

komisję lekarską oraz nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego
w przepisach odrębnych.
w. pomoc finansowa na kształcenie dzieci funkcjonariusza AW, którego śmierć
nastąpiła w związku ze służbą179
Pomocy finansowa przyznawana jest przez Szefa AW jednorazowo na rok szkolny lub
akademicki, każdemu dziecku, które w chwili śmierci funkcjonariusza było na jego
utrzymaniu.
Pomoc ta przyznawana jest na wniosek przez Szefa AW jednorazowo na rok szkolny lub
akademicki i jest iloczynem liczby miesięcy kalendarzowych, w których odbywają się

Art. 130 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Art. 130 ust. 5 ustawy o ABW oraz AW.
178 Art. 132 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
179 Art. 134a ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
176
177
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zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym lub akademickim, oraz miesięcznej wysokości
pomocy finansowej wynoszącej180:


190 zł dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;



285 zł dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli

oraz kolegiów

pracowników służb społecznych;


380 zł dla studentów szkół wyższych.

x. uprawnienia emerytalne
Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy AW są uregulowane tak samo jak uprawnienia
funkcjonariuszy ABW (patrz: I. ABW pkt 5.w).
y. odprawa pośmiertna181
W razie śmierci funkcjonariusza (lub jego zaginięcia) pozostałej po nim rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz odprawa, ekwiwalent
pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za
urlopy zaległe, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku
przejazd, ze środków Agencji, zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca
zamieszkania dla siebie, małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy
przeniesieniach służbowych.
z. zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza182
W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, przysługuje zasiłek
pogrzebowy w wysokości:
a. 4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub
rodzice;
b. kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej jednak niż 4000 zł, jeżeli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba;
c. jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków AW. Szef AW może
wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek
choroby pozostającej w związku ze służbą.
d. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwej
Agencji małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób
§ 4 rozporządzenia PRM w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy AW.
Art. 131 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
182
Art. 134 ust. 1 do 3 ustawy o ABW oraz AW.
180
181
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wymienionych powyżej (dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice), przysługuje
połowa określonego tam zasiłku pogrzebowego.
aa. zasiłek pogrzebowy 183


przysługuje funkcjonariuszowi w razie śmierci członka rodziny184;



w wysokości: 4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz lub kosztów
rzeczywiście poniesionych (nie więcej niż 4000 zł) jeżeli koszty pogrzebu ponosi
inna osoba.

bb. świadczenie odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby pozostających
w związku ze służbą
Funkcjonariuszowi przysługuje185:


jednorazowe odszkodowanie w przypadku doznania stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem
służby (dalej zwanym „wypadkiem”) albo wskutek choroby powstałej w związku ze
szczególnymi warunkami lub właściwościami służby (dalej zwanej „chorobą”) na
zasadach określonych w ustawie;



odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub
uszkodzone wskutek wypadku na zasadach określonych w ustawie186.

W

razie

śmierci

funkcjonariusza

wskutek

wypadku

lub

choroby

świadczenie

odszkodowawcze przysługuje uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza187:


jednorazowe odszkodowanie:


jeżeli

uprawniony

jest

tylko

jeden

członek

rodziny

funkcjonariusza,

188

jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości :
 18-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia,

gdy

uprawnionym

jest

małżonek lub dziecko;
 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest członek
rodziny inny niż małżonek lub dziecko.


jeżeli uprawnieni są równocześnie189:

183

Art. 135 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW członka rodziny należy rozumieć jako: małżonka,
dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych, dzieci wychowywanych w ramach rodziny
zastępczej, dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie
żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu
władzy rodzicielskiej, rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz
osób ich przysposabiających, osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz
lub jego małżonek.
185
Art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
186
Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
187
Art. 2 pkt 2 i art. 8 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
188
Art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
189
Art. 12 ust. 2 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
184
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 małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje
w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko;
 dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości
określonej 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na drugie i każde następne dziecko.


jeżeli oprócz małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie
rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego
małżonkowi lub dzieciom190;



jeżeli uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci,
odszkodowanie

przysługuje

w

wysokości

9-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na
drugiego i każdego następnego uprawnionego191;


jednorazowe
zmniejsza

odszkodowanie

się

o

kwotę

należne

uprawnionym

jednorazowego

członkom

odszkodowania

rodziny

wypłaconego

funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek
wypadku lub choroby, jeżeli były one przyczyną późniejszego zgonu
funkcjonariusza192 .
 odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku193.

cc. świadczenie teleinformatyczne194
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa może być
przyznane

świadczenie

pieniężne.

Wysokość

uposażenia

wraz

z

dodatkami,

z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie
budżetowej195.

Art. 12 ust. 3 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
Art. 12 ust. 4 ustawy oświadczeniach odszkodowawczych.
192
Art. 12 ust. 5 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
193
Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
194
Art. 123 ust. 1a ustawy o ABW oraz AW i art. 5 ust. 2 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
195
Art. 7 ust. 1 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
190
191
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III.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

1. Akty prawne


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1362) (dalej:
ustawa SKW oraz SWW)



Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
270) (dalej: ustawa budżetowa 2022)



Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) (dalej: ustawa o szczególnych
rozwiązaniach)



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.) (dalej: ustawa
o zaopatrzeniu emerytalnym)



Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 z późn.
zm.) (dalej: ustawa o cyberbezpieczeństwie)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 174, poz. 1270 z późn. zm.)
(dalej: rozporządzenie MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk
służbowych funkcjonariuszy SKW)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności
kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 612) (dalej: rozporządzenie w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
SKW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 474) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie dodatków do
uposażenia funkcjonariuszy SKW)
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie
nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego (Dz. U. poz. 606) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie nagród
uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy SKW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 174, poz. 1277) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie nagród
jubileuszowych funkcjonariuszy SKW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1279
z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom SKW za podróże służbowe)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich
rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1292
z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie przejazdu funkcjonariuszy
SKW oraz członków ich rodzin)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
równoważników

pieniężnych

przysługujących

funkcjonariuszom

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za
brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 175, poz. 1298) (dalej: rozporządzenie MON
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom SKW
za remont)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad

przydziału,

opróżniania i

norm

zaludnienia lokali

mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1266 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie MON w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat,
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1272) (dalej rozporządzenie
w sprawie okresów służby zaliczanych do wysługi lat w SKW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 174, poz.
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1257 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie świadczeń socjalnobytowych)

2. Uposażenie zasadnicze
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)
stanowi wielokrotność kwoty bazowej196. W ustawie budżetowej na rok 2022 wysokość
tej kwoty została określona na poziomie 1 614,69 zł197. Wielokrotność kwoty bazowej
dla funkcjonariuszy SKW wynosi 4,94198.
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do
uposażenia199.
Szczegółowe stawki uposażenia zasadniczego są określone w rozporządzeniu MON200.
Tabela 3.1. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SKW201
Grupa
zaszeregowania202

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

01

2 600,00

02

2 645,00

03

2 690,00

04

2 740,00

05

2 795,00

06

2 875,00

07

2 945,00

08

3 010,00

09

3 085,00

10

3 235,00

11

3 330,00

12

3 415,00

196

Art. 74 ust. 3 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW.
Art. 9 ust. 1 pkt 2d ustawy budżetowej 2022.
198 § 1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.
199 Art. 75 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW.
200 Art. 76 ust. 1 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW.
201 Załącznik do rozporządzenia MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy SKW.
202 Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW Szef SKW określa, w drodze
zarządzenia, stanowiące informacje niejawne stanowiska służbowe i stopnie etatowe, zaszeregowanie
tych stanowisk do grup uposażenia i przypisanych im stopni etatowych, dlatego tabele zawarte
w rozporządzeniu nie zawierają tych informacji.
197
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Grupa
zaszeregowania202

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

13

3 535,00

14

3 705,00

15

3 895,00

16

4 145,00

17

4 465,00

18

4 685,00

19

5 065,00

20

5 635,00

21

5 945,00

22

6 255,00

23

6 625,00

24

7 020,00

25

8 855,00

26

9 355,00

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi203:


2% po 2 latach służby;



po 1% za każdy kolejny rok - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

Do wysługi lat zalicza się również okres czynnej służby wojskowej oraz służbę w Agencji
Wywiadu, Policji, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie
Celno-Skarbowej, Służbie Celnej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej
i Służbie Więziennej204.

3. Dodatki
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach
miesięcznych205.

§ 2 rozporządzenia MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy
SKW.
204
§ 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie okresów służby zaliczanych do wysługi lat w SKW.
205 Art. 79 ust. 2 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW.
203
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a. dodatek za stopień206
Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek określony
w rozporządzeniu MON207.
Tabela 3.2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy
SKW208
Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

generał brygady

1380

2

pułkownik

1260

3

podpułkownik

1180

4

major

1115

5

kapitan

960

6

porucznik

890

7

podporucznik

845

8

starszy chorąży sztabowy

748

9

chorąży sztabowy

718

10

młodszy chorąży sztabowy

708

11

starszy chorąży

685

12

chorąży

660

13

młodszy chorąży

640

14

starszy sierżant sztabowy

565

15

sierżant sztabowy

543

16

starszy sierżant

520

17

sierżant

498

18

starszy plutonowy

475

19

plutonowy

455

20

starszy kapral

430

21

kapral

418

22

starszy szeregowy

400

23

szeregowy

375

206

Art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW.
§ 2 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW.
208 Załącznik do rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW.
207
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b. dodatek służbowy209
Funkcjonariusz SKW otrzymuje dodatek służbowy w wysokości do 50%
otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
W przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby,
decyzją szefa SKW, dodatek ten może być przyznany w wysokości przekraczającej
50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym, że nie może
on być wyższy niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego
i dodatku za stopień. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy na czas
nieokreślony. Może on być przyznany w wysokości wyższej na czas określony
w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań
albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna
zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza
w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych. Wówczas wysokość dodatku również
nie może przekroczyć 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia
zasadniczego i dodatku za stopień.
Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.
c. dodatek kontrolerski210
Funkcjonariuszowi:


pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego
właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole;



pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego
właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole
w zakresie ochrony informacji niejawnych;



uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów
i wykonującemu te kontrole

może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki
uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty. Wysokość dodatku
kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji
zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności
i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli. Dodatek kontrolerski przyznaje się
na czas określony.

209
210

§ 3 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW.
§ 4 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW.
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d. dodatek za rozłąkę211
Dodatek przysługuje:


funkcjonariuszowi w służbie stałej przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby
w innej miejscowości, do czasu otrzymania lokalu mieszkalnego, zgodnie
z przysługującymi mu normami mieszkalnymi, umożliwiającego zamieszkanie
z członkami rodziny;



funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej przeniesionemu z urzędu do
pełnienia służby w innej miejscowości, do czasu przydzielenia tymczasowej
kwatery lub innego pomieszczenia mieszkalnego, umożliwiających zamieszkanie
z członkami rodziny.

Dodatek ten jest płatny z dołu i przysługuje za każdy dzień rozłąki w wysokości 95% diety.
Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w odrębnych przepisach212.

4. Nagrody
a. nagroda roczna213
Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do nagrody
rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który
nagroda przysługuje. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi wypłaca
się członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
Nagrodę roczną obniża się, nie więcej niż o 50% w przypadkach214:


warunkowego umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko
funkcjonariuszowi albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;



wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem lub
surowszej kary dyscyplinarnej;



skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

b. nagroda jubileuszowa215
Funkcjonariuszowi SKW przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:


po 20 latach służby – 75%,



po 25 latach służby – 100%,

§ 31 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za podróże
służbowe.
212
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
213 Art. 85 ust. 1a ustawy o SKW oraz SWW.
214 Art. 85 ust. 1e ustawy o SKW oraz SWW.
215 Art. 86 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
211
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po 30 latach służby – 150%,



po 35 latach służby – 200%,



po 40 latach służby – 300%

miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
c. nagrody uznaniowe216
c.1. Funkcjonariusz SKW może otrzymać nagrodę uznaniową za:


uzyskiwanie znaczących wyników w służbie;



wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub
wymagających

znacznego

nakładu

pracy,

zaangażowania

i odpowiedzialności;


wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza obowiązki służbowe
określone w zakresie obowiązków;



czyn o charakterze bohaterskim dokonany w szczególnie niebezpiecznych
warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia,
w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub
bezpieczeństwa obywateli.

c.2. Funkcjonariusz SKW może otrzymać nagrodę uznaniową za wykonywanie zadań
służbowych

w

zastępstwie

funkcjonariuszy

przebywających

na

zwolnieniach lekarskich. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza
się w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich217.
d. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielona m.in. nagroda rzeczowa lub pieniężna218.

5. Inne świadczenia
a. zasiłek

na

zagospodarowanie

219

przysługuje

funkcjonariuszowi

w

związku

z mianowaniem na stałe w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe.

§ 2 rozporządzenia MON w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy SKW.
Art. 96g ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
Art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o SKW oraz SWW.
219 Art. 84 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
216
217
218
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b. należności za krajowe podróże służbowe 220:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;





zwrot kosztów:
o

przejazdów;

o

noclegów bądź ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

c. należności za zagraniczne podróże służbowe221:


dieta;



zwrot kosztów:
o

noclegów lub ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

o

leczenia oraz innych niezbędnych wydatków zaakceptowanych przez
Szefa SKW.

d. należności z tytułu przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej
miejscowości222:


diety – dla funkcjonariusza i na członków rodziny (żona, dzieci i rodzice) za czas
przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;



zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania członków rodziny;



ryczałt z tytułu przeniesienia – w wysokości 50% uposażenia223;



dodatkowy ryczałt (jeśli funkcjonariusz przesiedlił się na pobyt stały) z tytułu
przeniesienia w wysokości 50% uposażenia224;



zasiłek osiedleniowy (jeśli funkcjonariusz przesiedlił się na pobyt stały)
w wysokości225:
o

200% uposażenia — jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami
rodziny;

o

50% uposażenia — jeżeli funkcjonariusz jest samotny;

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za
podróże służbowe.
221 § 15 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za podróże
służbowe.
222 § 25 pkt 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za
podróże służbowe.
223
§ 28 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za podróże
służbowe.
224 § 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW
za podróże służbowe.
225 § 29 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW
za podróże służbowe.
220
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zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego;



raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdu w celu odwiedzenia rodziny
w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlają się wraz z funkcjonariuszem;



dodatek za rozłąkę (patrz pkt 3.d) oraz funkcjonariuszowi pobierającemu ten
dodatek przysługuje raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny, zwrot kosztów
przejazdu środkiem transportu na zasadach określonych w rozporządzeniu226.

e. wybrane należności za delegowanie do czasowego pełnienia służby w innej
miejscowości227:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;



zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do
miejscowości stanowiącej cel delegowania i z powrotem;



zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie
ryczałtu;



bezpłatne

zakwaterowanie,

a

w

razie

niezapewnienia

bezpłatnego

zakwaterowania zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej
rachunkiem lub ryczałt za nocleg;


zwrot kosztów przejazdów, jeżeli funkcjonariusz otrzymał zgodę na codzienny
powrót do miejsca stałego zamieszkania (zameldowania) na zasadach określonych
w rozporządzeniu.

f. zapomoga228
Funkcjonariuszowi SKW, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn
powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych, powodujących potrzebę
poniesienia dodatkowych wydatków, można przyznać zapomogę pieniężną. Ustalając
wysokość zapomogi, uwzględnia się udokumentowane okoliczności mające wpływ na
sytuację materialną funkcjonariusza SKW i jego rodziny.
g. prawo przejazdu229 raz w roku, środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej
wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i jego
rodziny lub – w razie niewykorzystania przejazdu – zryczałtowany równoważnik

226

§ 32 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SKW za
podróże służbowe.
227 § 38 i § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom
SKW za podróże służbowe.
228 § 3 rozporządzenia MON w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy SKW.
229 Art. 49 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
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pieniężny230, w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu pospiesznego na
odległość 1000 km obowiązującej w dniu wypłaty tego świadczenia231.
h. dopłata do wypoczynku232
Funkcjonariuszowi, który uzyskał w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny
przysługuje dopłata do wypoczynku. Dopłata dla każdej uprawnionej osoby wynosi
40% uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego
przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.
i.

uprawnienia mieszkaniowe
i.1. Funkcjonariuszowi SKW w służbie stałej przysługuje:


prawo do lokalu mieszkalnego233, z uwzględnieniem członków jego rodziny,
w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej;



pomoc finansowa

234

na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni

mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość, jeżeli funkcjonariusz nie otrzymał lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale służbowym;


równoważnik

pieniężny

za

remont

zajmowanego

lokalu

mieszkalnego235, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz jego uprawnień. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont236 lokalu oblicza się przez
pomnożenie kwoty 118 zł i liczby norm zaludnienia237;


równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 238 przysługuje
funkcjonariuszowi, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu
mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.
Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla
funkcjonariusza239:
o

posiadającego rodzinę — 10,90 zł dziennie;

Art. 49 ust. 2 ustawy o SKW oraz SWW.
§ 5 rozporządzenia MON w sprawie przejazdu funkcjonariuszy SKW oraz członków ich rodzin.
232 § 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń socjalno-bytowych.
233 Art. 62 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
234 Art. 68 ustawy o SKW oraz SWW.
235 Art. 65 ustawy o SKW oraz SWW.
236 § 4 rozporządzenia MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom SKW za remont.
237 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych norma zaludnienia wynosi od 7 do 10 m 2 powierzchni
mieszkalnej.
238 Art. 66 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
239
§ 9 rozporządzenia MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszom SKW za remont.
230
231
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o

samotnego — 5,50 zł dziennie.

i.2. Funkcjonariusz SKW w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową
kwaterę240.
j.

zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną 241 przysługuje funkcjonariuszowi, jeżeli postępowanie karne wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym
orzeczeniem o umorzeniu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub
niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym.

k. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu242 poniesione
w związku ze służbą243.
l.

prawo do nieodpłatnego umundurowania albo równoważnika pieniężnego
w zamian za to umundurowanie, albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego244.

m. nieodpłatnie

wyżywienie

lub

równoważnik

pieniężny

w

zamian

za

wyżywienie 245 , które funkcjonariusz może otrzymać w czasie wykonywania zadań
służbowych.
n. płatny urlop dodatkowy246


Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi
właściwościami służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze do
11 dni roboczych rocznie.



Funkcjonariuszowi, który osiągnął określony wiek lub staż służby, przysługuje
płatny urlop dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:
o

5 dni roboczych, jeżeli ukończył 40 lat lub posiada 10 lat służby;

o

8 dni roboczych, jeżeli ukończył 45 lat lub posiada 20 lat służby;

o

11 dni roboczych, jeżeli ukończył 55 lat lub posiada 25 lat służby.

Łączny wymiar urlopów dodatkowych nie może przekroczyć 11 dni roboczych rocznie.

240

Art. 62 ust. 3 ustawy o SKW oraz SWW.
Art. 43 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
242 Art. 44 ustawy o SKW oraz SWW.
243 Odszkodowanie funkcjonariusz otrzymuje w trybie i na zasadach określonych dla żołnierzy
zawodowych.
244 Art. 45 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
245 Art. 48 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
246 Art. 57 ustawy o SKW oraz SWW.
241
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o. płatny urlop247 (zdrowotny, szkoleniowy, urlop okolicznościowy)


zdrowotny – możne zostać udzielony funkcjonariuszowi, na wniosek komisji
lekarskiej, jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy
- na okres do 6 miesięcy;



szkoleniowy udziela się funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie
nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również
uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji
radcowskiej lub legislacyjnej248;



urlop okolicznościowy 249 w wymiarze do 5 dni udziela się funkcjonariuszowi
między innymi w przypadku: zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia
się dziecka, ślubu dziecka własnego, pogrzebu członka rodziny;



funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi
względami osobistymi, można udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze do
6 miesięcy.

p. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych250.
q. świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby (w przypadkach określonych
w ustawie)251
Funkcjonariusz zwolniony ze służby252 otrzymuje:


odprawę:
o

dla funkcjonariusza w służbie

stałej

równa się

ona wysokości

trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze
stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa Służby. Odprawa ulega
zwiększeniu

o

20%

uposażenia

247

zasadniczego wraz

z

dodatkami

Art. 58 ustawy o SKW oraz SWW.
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o SKW oraz SWW:
 na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni;
 w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni;
 dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach
podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu końcowego;
 w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej
lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;
 w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni;
 w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 14 dni.
249
Art. 58 ust. 3 ustawy o SKW oraz SWW.
250
Art. 59a ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
251 Art. 88 ustawy o SKW oraz SWW.
252
Art. 88 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW wskazuje art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2,
ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 3.
248
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o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad 5 lat
nieprzerwanej służby, aż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby
przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok253;
o

dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej równa się ona wysokości
jednomiesięcznego

uposażenia

zasadniczego

wraz

z

dodatkami

o charakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa
SKW254;


ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku
zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe;



zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku
przejazd ze środków Służby;



zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie,
małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu;



zwrot

kosztów

przewozu

urządzenia

domowego

według

zasad

obowiązujących przy przeniesieniach służbowych;


zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystane w danym
roku świadczenie pieniężne przysługujące na przejazd funkcjonariusza
i członków jego rodziny środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej
wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

r. świadczenie pieniężne255, wypłacane co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze
służby, w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami
o charakterze stałym, funkcjonariuszowi w służbie stałej zwolnionemu ze służby w skutek
orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską oraz nabycia przez niego
prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach odrębnych.
s. uprawnienia emerytalne
Uprawnienia emerytalne (emerytura policyjna) funkcjonariuszy SKW uregulowane są jak
funkcjonariuszy wszystkich służb specjalnych (patrz: I. ABW, pkt 5.w).
Jeżeli funkcjonariusz SKW zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia
prawa do emerytury policyjnej256 od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono

Art. 90 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
Art. 90 ust. 5 ustawy o SKW oraz SWW.
255 Art. 92 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
256 Art. 52 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
253
254
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składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych składki za ten okres257.
t. zasiłek pogrzebowy
a) w razie śmierci funkcjonariusza zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości258:


4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub
rodzice albo kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej niż 4000 zł, jeżeli
koszty pogrzebu ponosi inna osoba;



jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków SKW. Szef SKW,
może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego
wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.

b) w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza zasiłek pogrzebowy przysługuje
w wysokości259:


4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;



kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej niż 4000 zł - jeżeli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

u. odprawa pośmiertna260
W razie śmierci funkcjonariusza, lub jego zaginięcia, pozostałej po nim rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz ekwiwalent pieniężny za
urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku, zryczałtowany ekwiwalent
pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd i zwrot kosztów przejazdu do
obranego dla siebie miejsca zamieszkania.

v.

świadczenie teleinformatyczne261
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa może być
przyznane

świadczenie

pieniężne.

Wysokość

uposażenia

wraz

z

dodatkami,

z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie
budżetowej262.
Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
258
Art. 94 ustawy o SKW oraz SWW.
259
Art. 95 ustawy o SKW oraz SWW.
260
Art. 91 ust. 1-3 ustawy o SKW oraz SWW.
261
Art. 83 ust. 1a ustawy o SKW oraz SWW oraz art. 5 ust. 2 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
262
Art. 7 ust. 1 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
257
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IV.

Służba Wywiadu Wojskowego

1. Akty prawne


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1362 z późn.
zm.) (dalej: ustawa o SKW oraz SWW)



Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270)
(dalej: ustawa budżetowa 2022)



Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) (dalej: ustawa o szczególnych
rozwiązaniach)



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.) (dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym)



Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 z późn. zm.)
(dalej: ustawa o cyberbezpieczeństwie)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności
kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. poz. 525) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie wielokrotności
kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu
Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 174, poz. 1271 z późn. zm.)
(dalej: rozporządzenie MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2296) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie mianowania na
stopnie służbowe funkcjonariuszy SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
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z 2018 r. poz. 1501) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie dodatków do uposażenia
funkcjonariuszy SWW)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174,
poz. 1278) (dalej rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie
nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. poz. 557) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie nagród uznaniowych
i zapomóg dla funkcjonariuszy SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za
podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1280 z późn.
zm.)

(dalej:

rozporządzenie

MON

w

sprawie

świadczeń

przysługujących

funkcjonariuszom SWW za podróże służbowe)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na
koszt Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1293 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie MON w sprawie przejazdu funkcjonariuszy SWW oraz członków ich
rodzin)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych
oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 736) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych
funkcjonariuszy SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu
Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu
mieszkalnego (Dz. U. Nr 175, poz. 1299) (dalej: rozporządzenie MON w sprawie
równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom SWW za remont
zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat,
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 376) (dalej: rozporządzenie
w sprawie okresów zaliczanych do wysługi lat w SWW)



Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25 września 2006 r. w sprawie pomocy
finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1879) (dalej: rozporządzenie
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MON w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom SWW na uzyskanie
lokalu mieszkalnego)


rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie
zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat,
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 376) (dalej: rozporządzenie
o zaliczaniu okresów służby)

2. Uposażenie zasadnicze
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (SWW)
stanowi wielokrotność kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2022
w wysokości 1 614,69 zł263. Wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy SWW
wynosi 4,99264.
Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do
uposażenia265.
Szczegółowe stawki uposażenia zasadniczego są ustalane na podstawie rozporządzenia
MON266.
Tabela 4.1. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SWW267
Grupa zaszeregowania268

Stawka uposażenia
zasadniczego w złotych

01

2 770

02

2 830

03

2 880

04

2 930

05

3 030

06

3 130

07

3 230

08

3 330

Art. 9 ust. 1 pkt 2d ustawy budżetowej na rok 2022.
1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.
265 Art. 75 ustawy o SKW oraz SWW.
266 Art. 76 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
267 Załącznik do rozporządzenia MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy SWW.
268
Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy o funkcjonariuszach SKW oraz SWW Szef SKW określa, w drodze
zarządzenia, stanowiące informacje niejawne stanowiska służbowe i stopnie etatowe, zaszeregowanie
tych stanowisk do grup uposażenia i przypisanych im stopni etatowych, dlatego tabele zawarte
w rozporządzeniu nie zawierają tych informacji.
263

264 §
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Grupa zaszeregowania268

Stawka uposażenia
zasadniczego w złotych

09

3 440

10

3 640

11

3 750

12

3 860

13

4 020

14

4 170

15

4 410

16

4 680

17

5 070

18

5 320

19

5 730

20

6 350

21

6 720

22

7 040

23

7 490

24

7 910

25

9 830

26

10 460

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi269:


2% po 2 latach służby;



dalszy 1% za każdy następny rok służby

do wysokości 35% po 35 latach służby.
Do wysługi lat zalicza się również okresy pełnienia czynnej służby wojskowej oraz
służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży
Pożarnej,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej,
Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Celnej, Urzędzie Ochrony Państwa lub Biurze Ochrony
Rządu270.

§ 2 pkt 1 rozporządzenia MON w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych
funkcjonariuszy SWW.
270
§ 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie okresów zaliczanych do wysługi lat w SWW.
269
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3. Dodatki
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach
miesięcznych271.
a. dodatek za stopień272
Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek określony
w rozporządzeniu MON.
Tabela 4.2. Wysokość dodatku za stopień służbowy funkcjonariusza SWW273
Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

generał brygady

1610

2

pułkownik

1470

3

podpułkownik

1400

4

major

1350

5

kapitan

1270

6

porucznik

1210

7

podporucznik

1170

8

starszy chorąży sztabowy

1015

9

chorąży sztabowy

985

10

młodszy chorąży sztabowy

975

11

starszy chorąży

950

12

chorąży

920

13

młodszy chorąży

900

14

starszy sierżant sztabowy

770

15

sierżant sztabowy

745

16

starszy sierżant

720

17

sierżant

695

18

starszy plutonowy

670

19

plutonowy

650

20

starszy kapral

620

21

kapral

610

22

starszy szeregowy

590

23

szeregowy

560

Art. 79 ust. 2 ustawy o SKW oraz SWW.
§ 2 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SWW.
273 Załącznik do rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SWW.
271

272
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b. dodatek służbowy274
Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50%
otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
Szef SWW, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub
efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości
przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień,
z tym, że nie może być on wyższy niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza
uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Dodatek służbowy przyznaje się na czas
nieokreślony. Może on być przyznany w wysokości wyższej na czas określony
w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań
albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna
zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza
w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych. Wówczas wysokość dodatku również
nie może przekroczyć 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia
zasadniczego i dodatku za stopień.
Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.
c. dodatek kontrolerski275
Funkcjonariuszowi:


pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego
właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole;



pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej SWW właściwej w sprawach
ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony
informacji niejawnych;



uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów
i wykonującemu te kontrole

może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki
uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty. Wysokość dodatku
kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji
zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności
i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli. Dodatek kontrolerski przyznaje się
na czas określony.

274
275

§ 3 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SWW.
§ 4 rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SWW.
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d. dodatek za rozłąkę276
Dodatek przysługuje:


funkcjonariuszowi w służbie stałej przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby
w innej miejscowości, do czasu otrzymania lokalu mieszkalnego, zgodnie
z przysługującymi mu normami mieszkalnymi, umożliwiającego zamieszkanie
z członkami rodziny;



funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej przeniesionemu z urzędu do
pełnienia służby w innej miejscowości, do czasu przydzielenia tymczasowej
kwatery lub innego pomieszczenia mieszkalnego, umożliwiających zamieszkanie
z członkami rodziny.

Dodatek ten jest płatny z dołu i przysługuje za każdy dzień rozłąki w wysokości 95% diety.
Kwotę diety ustala się na podstawie odrębnych przepisów277.

4. Nagrody
a. nagroda roczna278
Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do nagrody
rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który
nagroda przysługuje. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu funkcjonariuszowi wypłaca
się członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej279.
Nagrodę roczną obniża się, nie więcej niż o 50% w przypadkach280:


warunkowego umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko
funkcjonariuszowi albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;



wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem lub
surowszej kary dyscyplinarnej;



skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

b. nagroda jubileuszowa281
Funkcjonariuszowi SWW przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:


po 20 latach służby – 75%;



po 25 latach służby – 100%;

§ 25 ust. 6 lit. a oraz § 31 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom SWW za podróże służbowe.
277 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
278 Art. 85 ust. 1 lit. a i b ustawy o SKW oraz SWW.
279
Art. 85 ust. 1 lit. b ustawy o SKW oraz SWW.
280 Art. 85 ust. 1 lit. e ustawy o SKW oraz SWW.
281 Art. 86 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
276
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po 30 latach służby – 150%;



po 35 latach służby – 200%;



po 40 latach służby – 300%

miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
c. nagrody uznaniowe282
c.1. Funkcjonariusz SWW może otrzymać nagrodę uznaniową za:


uzyskiwanie znaczących wyników w służbie;



wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach
lub

wymagających

znacznego

nakładu

pracy,

zaangażowania

i odpowiedzialności;


wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza obowiązki służbowe
określone w zakresie obowiązków;



czyn o charakterze bohaterskim dokonany w szczególnie niebezpiecznych
warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia,
w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub
bezpieczeństwa obywateli.

c.2. Funkcjonariusz SWW może otrzymać nagrodę uznaniową za wykonywanie zadań
służbowych

w

zastępstwie

funkcjonariuszy

przebywających

na

zwolnieniach lekarskich. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia
uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza
się w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich283.
d. Funkcjonariuszowi, który przejawia inicjatywę i osiąga znaczące wyniki w służbie, może
być udzielona m.in. nagroda rzeczowa lub pieniężna284.

5. Inne świadczenia
a. zasiłek

na

zagospodarowanie

285

przysługuje

funkcjonariuszowi

w

związku

z mianowaniem na stałe, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe.

§ 2 rozporządzenia MON w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy SWW.
Art. 96g ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
Art. 61 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
285 Art. 84 ustawy o SKW oraz SWW.
282
283
284
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b. należności za krajowe podróże służbowe286
Funkcjonariuszowi SWW przysługują:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej287;





zwrot kosztów:
o

przejazdów od stałego miejsca pełnienia służby;

o

noclegów bądź ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

c. należności za zagraniczne podróże służbowe288


dieta;



zwrot kosztów:
o

noclegów lub ryczałt za nocleg;

o

dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;

o

leczenia oraz innych niezbędnych wydatków zaakceptowanych przez
Szefa SWW.

d. wybrane należności za przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej
miejscowości289


diety – dla funkcjonariusza i członków jego rodziny za czas przejazdu i pierwszą
dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;



zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania dla funkcjonariusza
i członków rodziny;



ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 50% uposażenia290,



dodatkowy ryczałt (jeśli funkcjonariusz przesiedli się na pobyt stały) z tytułu
przeniesienia w wysokości 50% uposażenia291;

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
287
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących
funkcjonariuszom SWW za podróże, kiedy funkcjonariuszowi, którego obowiązki służbowe polegają na
stałym wykonywaniu czynności służbowych na obszarze właściwości terytorialnej jednostki
organizacyjnej, w przypadku odbywania krajowej podróży służbowej na tym obszarze przysługuje
jedynie zwrot kosztów przejazdów.
288 § 15 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
289
§ 28 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
290 § 25 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
291
§ 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW
za podróże służbowe.
286
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zasiłek

osiedleniowy

(w

przypadku

przesiedlenia

na

pobyt

stały)

w wysokości292:
o

200% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami
rodziny;

o

50% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz jest samotny.



zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego;



zwrot kosztów przejazdu raz w miesiącu w celu odwiedzenia rodziny,
w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlają się wraz z funkcjonariuszem;



dodatek za rozłąkę (patrz pkt 3.b) oraz funkcjonariuszowi pobierającemu ten
dodatek przysługuje raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny, zwrot kosztów
przejazdu środkami transportu na zasadach określonych w rozporządzeniu293.

e. należności

za

delegowanie

do

czasowego

pełnienia

służby

w

innej

miejscowości294


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów
wyżywienia w czasie podróży służbowej;



zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do
miejscowości stanowiącej cel delegowania i z powrotem;



zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu;



bezpłatne

zakwaterowanie,

a

w

razie

niezapewnienia

bezpłatnego

zakwaterowania zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej
rachunkiem lub ryczałt za nocleg;


zwrot kosztów przejazdów, jeżeli funkcjonariusz otrzymał zgodę na codzienny
powrót do miejsca stałego zamieszkania (zameldowania) na zasadach określonych
w rozporządzeniu295;



funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej
miejscowości,

któremu

nie

przydzielono

lokalu

mieszkalnego

lub

tymczasowej kwatery, zapewnia się na koszt SWW inne pomieszczenie
mieszkalne296.

§ 29 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom
SWW za podróże.
293
§ 25 pkt 6 lit. a rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW
za podróże służbowe.
294 § 38 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
295 § 39 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
296
§ 35 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom SWW za
podróże służbowe.
292
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f. zapomoga297
Funkcjonariuszowi SWW, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu wskutek zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn
powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych, powodujących potrzebę
poniesienia dodatkowych wydatków, można przyznać zapomogę pieniężną. Ustalając
wysokość zapomogi, uwzględnia się udokumentowane okoliczności mające wpływ na
sytuację materialną funkcjonariusza SWW i jego rodziny.
g. prawo przejazdu 298 raz w roku, środkami publicznego transportu zbiorowego, do
jednej wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i jego
rodziny lub – w razie niewykorzystania przejazdu – zryczałtowany równoważnik
pieniężny299, w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu pospiesznego na
odległość 1000 km obowiązującej w dniu wypłaty tego świadczenia300.
h. dopłata do wypoczynku301
Funkcjonariuszowi, który uzyskał w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny
przysługuje dopłata do wypoczynku. Dopłata dla każdej uprawnionej osoby wynosi
40% uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego
przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.
i.

uprawnienia mieszkaniowe


prawo do lokalu mieszkalnego 302

dla funkcjonariusza i jego rodziny,

w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej. Przy
ustalaniu powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszowi uwzględnia
się jego stan rodzinny oraz stopień służbowy lub zajmowane stanowisko;


pomoc finansowa303 na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość, jeżeli funkcjonariusz nie otrzymał lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale służbowym;



równoważnik
mieszkalnego

pieniężny
304

za

remont

zajmowanego

lokalu

, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz jego

§ 3 rozporządzenia MON w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy SWW.
Art. 49 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
299 Art. 49 ust. 2 ustawy o SKW oraz SWW.
300 § 5 rozporządzenia MON w sprawie przejazdu funkcjonariuszy SWW oraz członków ich rodzin.
301 § 1 rozporządzenia MON w sprawie świadczeń socjalno-bytowych.
302 Art. 62 ust 1 ustawy o SKW oraz SWW.
303 Art. 68 ustawy o SKW oraz SWW.
304 Art. 65 ustawy o SKW oraz SWW.
297

298
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uprawnień. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont305 lokalu oblicza się
przez pomnożenie kwoty 118 zł i liczby norm zaludnienia306;


równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego307, jeżeli funkcjonariusz lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu
pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.
Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla
funkcjonariusza w służbie stałej308:

j.

o

posiadającego rodzinę – 10,90 zł dziennie;

o

samotnego – 5,50 zł dziennie.

zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną 309 przysługuje funkcjonariuszowi, jeżeli postępowanie karne wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym
orzeczeniem o umorzeniu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub
niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym.

k. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu310 poniesione
w związku ze służbą311.
l.

prawo do nieodpłatnego umundurowania albo równoważnika pieniężnego
w zamian za to umundurowanie, albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego312.

m. nieodpłatne

wyżywienie

lub

równoważnik

pieniężny

w

zamian

za

wyżywienie 313 , które funkcjonariusz może otrzymać w czasie wykonywania zadań
służbowych.
n. płatny urlop dodatkowy314


Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi

§ 4 rozporządzenia MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszom SWW za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu.
306 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych funkcjonariuszy SWW norma zaludnienia wynosi od 7 do
10 m2 powierzchni mieszkalnej.
307 Art. 68 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
308 § 9 rozporządzenia MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszom SWW za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu.
309 Art. 43 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
310 Art. 44 ustawy o SKW oraz SWW.
311 Odszkodowanie funkcjonariusz otrzymuje w trybie i na zasadach określonych dla żołnierzy
zawodowych.
312 Art. 45 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
313 Art. 48 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
314 Art. 57 ustawy o SKW oraz SWW.
305
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właściwościami służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze do
11 dni roboczych rocznie;


Funkcjonariuszowi, który osiągnął określony wiek lub staż służby, przysługuje
płatny urlop dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:
o

5 dni roboczych, jeżeli ukończył 40 lat lub posiada 10 lat służby;

o

8 dni roboczych, jeżeli ukończył 45 lat lub posiada 20 lat służby;

o

11 dni roboczych, jeżeli ukończył 55 lat lub posiada 25 lat służby.

Łączny wymiar urlopów dodatkowych nie może przekroczyć 11 dni roboczych rocznie.
o. płatny urlop315 (zdrowotny, szkoleniowy, urlop okolicznościowy)


zdrowotny – możne zostać udzielony funkcjonariuszowi, na wniosek komisji
lekarskiej, jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy
- na okres do 6 miesięcy;



szkoleniowy udziela się funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie
nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również
uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji
radcowskiej lub legislacyjnej316;



urlop okolicznościowy 317 w wymiarze do 5 dni udziela się funkcjonariuszowi
między innymi w przypadku: zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia
się dziecka, ślubu dziecka własnego, pogrzebu członka rodziny;



funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi
względami osobistymi, można udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze do
6 miesięcy.

p. Funkcjonariuszowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych318.

315

Art. 58 ustawy o SKW oraz SWW.
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o SKW oraz SWW:
 na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni;
 w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni;
 dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach
podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu końcowego;
 w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej
lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;
 w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni;
 w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 14 dni.
317
Art. 58 ust. 3 ustawy o SKW oraz SWW.
318
Art. 59a ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
316

69

q. świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby (w przypadkach określonych
w ustawie)319
Funkcjonariusz zwolniony ze służby320 otrzymuje:


odprawę:
o

dla funkcjonariusza w służbie

stałej

równa się

ona wysokości

trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze
stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo
w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa Służby. Odprawa ulega
zwiększeniu

o

20%

uposażenia

zasadniczego wraz

z

dodatkami

o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad 5 lat
nieprzerwanej służby, aż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby
przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok321;
o

dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej równa się ona wysokości
jednomiesięcznego

uposażenia

zasadniczego

wraz

z

dodatkami

o charakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa SKW
albo Szefa SWW322;


ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku
zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe;



zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku
przejazd ze środków Służby;



zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie,
małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu;



zwrot

kosztów

przewozu

urządzenia

domowego

według

zasad

obowiązujących przy przeniesieniach służbowych;


zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystane w danym
roku świadczenie pieniężne przysługujące na przejazd funkcjonariusza
i członków jego rodziny środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej
wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

r. świadczenie pieniężne323 ,wypłacane co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze
służby, w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami
o charakterze stałym, funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w skutek orzeczenia
Art. 88 ustawy o SKW oraz SWW.
Art. 88 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW wskazuje art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2,
ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 3.
321 Art. 90 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
322
Art. 90 ust. 5 ustawy o SKW oraz SWW.
323 Art. 92 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
319
320
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trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską oraz nabycia przez niego prawa do
emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach odrębnych.
s. uprawnienia emerytalne
Uprawnienia emerytalne (emerytura policyjna) funkcjonariuszy SKW uregulowane są jak
funkcjonariuszy wszystkich służb specjalnych (patrz: I. ABW, punkt 5.w).
Jeżeli funkcjonariusz SWW zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia
prawa do emerytury policyjnej324 od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych składki za ten okres325.
t. zasiłek pogrzebowy
a) w razie śmierci funkcjonariusza zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości326:


4000zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub
rodzice albo kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej niż 4000 zł, jeżeli
koszty pogrzebu ponosi inna osoba;



jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków SKW. Szef SKW,
może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego
wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.

b) w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza zasiłek pogrzebowy przysługuje
w wysokości327:


4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;



kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej niż 4000 zł - jeżeli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

u. odprawa pośmiertna328
W razie śmierci funkcjonariusza, lub jego zaginięcia, pozostałej po nim rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz ekwiwalent pieniężny za
urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku, zryczałtowany ekwiwalent

Art. 52 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW.
Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
326
Art. 94 ustawy o SKW oraz SWW.
327
Art. 95 ustawy o SKW oraz SWW.
328
Art. 91 ust. 1-3 ustawy o SKW oraz SWW.
324
325
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pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd i zwrot kosztów przejazdu do
obranego miejsca zamieszkania dla siebie.
v. świadczenie teleinformatyczne329
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa może być
przyznane

świadczenie

pieniężne.

Wysokość

uposażenia

wraz

z

dodatkami,

z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie
budżetowej330.

V.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

1. Akty prawne


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1671 z późn. zm.) (dalej: ustawa o CBA)



Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270)
(dalej: ustawa budżetowa 2022)



Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) (dalej: ustawa o szczególnych
rozwiązaniach)



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.) (dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym)



Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z poz. 2333 z późn. zm.)
(dalej: ustawa o cyberbezpieczeństwie)



Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących
w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2022 r. poz.
1032) (dalej: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych)

329
330

Art. 83 ust. 1a ustawy o SKW oraz SWW oraz art. 5 ust. 2 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
Art. 7 ust. 1 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1188) (dalej: rozporządzenie
RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej CBA)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia
zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 842 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie PRM w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. w sprawie
stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań
w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać
funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1683) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie stanowisk służbowych w CBA)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków
i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu
uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 258
z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie okresów służby i pracy
uwzględnianej do wysługi lat CBA)



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia
wysokości

i

trybu

przyznawania

funkcjonariuszom

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia
lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich
wypłaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 132) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie należności
za podróże służbowe CBA)

2. Uposażenie zasadnicze
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
stanowi wielokrotność kwoty bazowej331. W ustawie budżetowej na rok 2022 wysokość
tej kwoty została określona na poziomie 1 614,69 zł 332 . Wielokrotność kwoty
bazowej wynosi 3,50333.
Uposażenie funkcjonariusza CBA składa się z uposażenia zasadniczego i premii
oraz z dodatku specjalnego, w przypadku jego przyznania334.

331

Art. 89 ust. 5 ustawy o CBA.
Art. 9 ust. 1 pkt 2d ustawy budżetowej na rok 2022.
333 § 1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej CBA.
334 Art. 89 ust. 3 ustawy o CBA.
332
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Stawki uposażenia zasadniczego są określone w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów335.
Tabela 5.1. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA na
poszczególnych stanowiskach służbowych336
Stawka uposażenia
zasadniczego w złotych

Stanowisko służbowe

Lp.
1

Szef CBA

10 500-13 500

2

Zastępca Szefa CBA

9200-12 000

3

Doradca Szefa CBA

6200-9200

4

Dyrektor departamentu, dyrektor
biura, dyrektor delegatury

7800-9200

5

Zastępca dyrektora departamentu,
zastępca dyrektora biura, zastępca
dyrektora delegatury

7600-8700

6

Naczelnik wydziału

7200-8300

7

Zastępca naczelnika wydziału

6200-7800

8

Kierownik sekcji

5300-7800

9

Radca prawny

3600-7800

10

Audytor

3600-7800

11

Ekspert

3600-7800

12

Agent specjalny

6500-7000

13

Starszy agent

5400-6200

14

Agent

4800-5200

15

Młodszy agent

4400-4600

16

Starszy inspektor

4000-4200

17

Inspektor

3600-3800

18

Młodszy inspektor

3200-3400

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi337:


5% po 5 latach służby;



po 1% za każdy następny rok - do wysokości 35% po 35 latach służby.

Do wysługi lat zalicza się również służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,

Art. 90 ust. 1 ustawy o CBA.
Załącznik do rozporządzenia PRM w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA.
337 § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych
stanowiskach służbowych funkcjonariuszy CBA.
335

336
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Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Marszałkowskiej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej338.

3. Dodatki
a. dodatek specjalny339
Dodatek specjalny może zostać przyznany funkcjonariuszowi przez Szefa CBA na czas
określony. Wysokość dodatku specjalnego nie może być wyższa niż 30% uposażenia
zasadniczego funkcjonariusza.
Dodatek może być przyznawany w sytuacji gdy funkcjonariusz:


realizuje zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagające znacznego
nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, co w istotny sposób wpływa na
efekty działalności CBA;



wykonuje obowiązki służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby w okresie
dłuższym niż 3 miesiące;



posiada wiedzę lub umiejętności specjalistyczne, szczególnie przydatne w realizacji
złożonych przedsięwzięć lub działań CBA.

b. dodatek mieszkaniowy340
Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami CBA oraz jeżeli:


on sam, małżonek lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym nie posiadają lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej;



został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości, w której on sam,
współmałżonek lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym nie posiadają lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;



został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i nie został
zakwaterowany na koszt CBA.

Dodatek przyznaje się na okres najmu, nie dłuższy jednak niż na okres roku i pod
warunkiem spełniania przez cały ten okres przesłanek, uzasadniających jego przyznanie.

§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie PRM w sprawie okresów służby i pracy uwzględnianej do wysługi lat
CBA.
339 Art. 89 ust. 4 g - 4j ustawy o CBA.
340 Art. 93d ustawy o CBA.
338
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4. Nagrody
a. nagroda roczna341
Funkcjonariusz pełniący służbę w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do
nagrody

rocznej

w

wysokości

1/12

uposażenia

otrzymanego

w

roku

kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu
funkcjonariuszowi wypłaca się członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty
rodzinnej.
Nagrodę roczną obniża się342, nie więcej niż o 50% jej wysokości w przypadkach:


warunkowego

umorzenia

prowadzonego

przeciwko

funkcjonariuszowi

postępowania karnego albo odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary;


wymierzenia funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej nagany;



skazania

funkcjonariusza

prawomocnym

wyrokiem

sądu

za

popełnione

nieumyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
b. nagroda uznaniowa343
Szef CBA może przyznać funkcjonariuszowi nagrodę uznaniową. Jest ona przyznawana za
uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie
trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania
i odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu świadczącego o odwadze
funkcjonariusza. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do warunków,
uzasadniających jej przyznanie344.
c. nagroda pieniężna lub rzeczowa 345 , którą Szef CBA może przyznać funkcjonariuszowi, który osiąga znaczące wyniki w służbie.

5. Inne świadczenia
a. premia346
Premia

przysługuje

funkcjonariuszowi

w

wysokości

do

30%

uposażenia

zasadniczego, jednak nie mniej niż 1%. Szef CBA ustala wysokość premii
funkcjonariusza na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której
funkcjonariusz pełni służbę, a zastępcom Szefa CBA oraz kierownikom jednostek
Art. 93a ust. 1 ustawy o CBA.
Art. 93a ust. 6 ustawy o CBA.
343 Art. 93b ust. 1 ustawy o CBA.
344
Art. 93b ust. 2 ustawy o CBA.
345 Art. 88 pkt 2 ustawy o CBA.
346 Art. 89 ust. 4 – 4f ustawy o CBA.
341

342
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organizacyjnych CBA i ich zastępcom, bezpośrednio. Szef CBA ustala wysokość premii na
okres 6 miesięcy (w terminach: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia).
Wysokość premii jest uzależniona od :


stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez
funkcjonariusza;



kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;



efektów pracy funkcjonariusza;



opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości premii.

W przypadkach uzasadnionych charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub
wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności wykraczających poza zakres jego
obowiązków służbowych Szef CBA może ustalić wyższą wysokość premii, przed
upływem sześciomiesięcznego okresu, na który została ustalona.
Szef

CBA

może

obniżyć

wysokość

premii

w

uzasadnionych

przypadkach,

a w szczególności w przypadku:


popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub
przewinienia dyscyplinarnego;



niewywiązywania się przez funkcjonariusza z realizacji zadań służbowych;



znacznego obniżenia efektywności pracy funkcjonariusza.

b. zapomoga347
Szef CBA może przyznać zapomogę funkcjonariuszowi w przypadku zdarzenia losowego,
powodującego pogorszenie sytuacji materialnej jego i jego rodziny. Przy określaniu
wysokości zapomogi uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację
materialną. W związku ze śmiercią funkcjonariusza zapomogę można przyznać również
członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
c. zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną348, jeżeli postępowanie karne
wszczęte

przeciwko

funkcjonariuszowi

o

przestępstwo

popełnione

w

związku

z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem
o umorzeniu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia
przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym.
d. funkcjonariusz otrzymuje nieodpłatnie uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do
wykonywania czynności służbowych349.

347
348
349

Art. 93c ustawy o CBA.
Art. 76 ust. 1 ustawy o CBA.
Art. 78 ustawy o CBA.
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e. Funkcjonariuszowi

przysługuje

prawo

wypoczynkowego w wymiarze 28 dni

do

corocznego

płatnego

urlopu

roboczych350.

f. płatny urlop dodatkowy, płatny urlop szkoleniowy, urlop bezpłatny; urlop
okolicznościowy351:


płatny urlop dodatkowy w wymiarze do 7 dni roboczych rocznie może być
przyznany funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione
szczególnymi właściwościami służby;



urlop szkoleniowy udziela się funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na
pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak
również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na
odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej;



urlopu

bezpłatnego

w

wymiarze

do

6

miesięcy

można

udzielić

funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi
względami osobistymi;


urlop okolicznościowy w wymiarze do 5 dni udziela się funkcjonariuszowi
między innymi w przypadku: zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku
urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, pogrzebu członka rodziny.

g. Szef CBA może udzielić krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze
do 7 dni roboczych Funkcjonariuszowi, który osiąga znaczące wyniki w służbie352.
h. należności z tytułu podróży krajowych353:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie
podróży służbowej;



zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do
miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;



zwrot

kosztów

noclegu

w

wysokości

potwierdzonej

rachunkiem.

Funkcjonariuszowi, któremu w czasie odbywania podróży służbowej na obszarze
kraju nie zapewniono bezpłatnego noclegu albo który nie przedstawił rachunku za
pobyt w hotelu lub kwaterze prywatnej, przysługuje ryczałt za każdy nocleg
w wysokości 150% diety.

350

Art. 84 ustawy o CBA.
Art. 85 ust. 1 – 4 ustawy o CBA.
Art. 88 pkt 1 ustawy o CBA.
353 § 2 – § 6 rozporządzenia PRM w sprawie należności za podróże służbowe CBA.
351
352
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i.

należności z tytułu podróży zagranicznych354:


dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie
podróży służbowej355;



zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do
miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;



zwrot kosztów za nocleg w wysokości potwierdzonej rachunkiem, w granicach
ustalonego na ten cel limitu. W przypadkach uzasadnionych charakterem
wykonywanych czynności służbowych właściwy przełożony może wyrazić zgodę na
niekorzystanie przez funkcjonariusza z noclegu i przyznać ryczałt
w wysokości 25 % limitu.

j.

należności z tytułu przeniesienia do innej miejscowości356:


dieta za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowej miejscowości pełnienia
służby;



zwrot kosztów przejazdu do miejscowości przeniesienia;



funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości
przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:
o

200% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami
rodziny;

o
k. należności

50% uposażenia – jeżeli funkcjonariusz jest samotny.
za

delegowanie

do

czasowego

pełnienia

służby

w

innej

miejscowości357
Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdów, na trasie od stałego
miejsca pełnienia służby do miejscowości określonej w decyzji personalnej o delegowaniu
i z powrotem, publicznym środkiem komunikacji określonym przez kierownika jednostki
organizacyjnej lub bezpłatny przejazd w razie dojazdu pojazdem pozostającym
w dyspozycji CBA, bez względu na czas dojazdu.
l.

świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby (w przypadkach określonych
w ustawie)
Funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje358:

§ 7 – § 12 rozporządzenia PRM w sprawie należności za podróże służbowe CBA.
Zgodnie z § 9 rozporządzenia PRM w sprawie należności za podróże służbowe CBA wysokość
diet z tytułu podróży służbowej za granicą oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określają
przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju.
354
355

§ 13 – § 16 rozporządzenia PRM w sprawie należności za podróże służbowe CBA.
§ 17 rozporządzenia PRM w sprawie należności za podróże służbowe CBA.
358 Art. 96 ustawy o CBA.
356
357
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odprawę:
o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie stałej równa się wysokości
sześciomiesięcznego uposażenia, należnego na ostatnio zajmowanym
stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji
Szefa CBA. Odprawa ulega zwiększeniu o 20% uposażenia za każdy dalszy
pełny rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby, aż do wysokości
ośmiomiesięcznego uposażenia359;

o

której wysokość dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej równa się
wysokości

jednomiesięcznego

uposażenia,

należnego

na

ostatnio

zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania
w dyspozycji Szefa CBA360;


ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze
służby oraz za urlopy zaległe.

m. Świadczenie pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi CBA zwolnionemu
ze służby z powodu trwałej niezdolności do służby


funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby w związku z orzeczoną
przez komisję lekarską stałą niezdolnością do służby, wypłaca się co miesiąc przez
okres roku świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu
należnemu na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa CBA361;



funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby po nabyciu prawa do emerytury
w pełnym wymiarze, który z powodu nadal trwającej choroby nie może podjąć
zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości
odpowiadającej uposażeniu należnemu na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa CBA przez okres
choroby, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące362.

n. odprawa pośmiertna363


w przypadku śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie przysługuje
odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, a także ekwiwalent
pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby
oraz za urlopy zaległe,

Art. 97 ust. 1 ustawy o CBA.
Art. 97 ust. 2 ustawy o CBA.
361 Art. 99 ust. 1 ustawy o CBA.
362
Art. 99 ust. 3 ustawy o CBA.
363
Art. 98 ust. 1 - 3 ustawy o CBA.
359
360
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w przypadku śmierci funkcjonariusza, pozostającej w związku z jego służbą,
pozostałej po nim rodzinie przysługuje świadczenie pieniężne w podwójnej
wysokości renty rodzinnej, wypłacane miesięcznie z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest CBA,



świadczenia te przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który pozostawał z nim
we wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom, jeżeli
w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania policyjnej renty
rodzinnej.

o. zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci funkcjonariusza CBA364


w

przypadku

śmierci

funkcjonariusza,

przysługuje

zasiłek

pogrzebowy

w wysokości:
o

4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki,
rodzeństwo lub rodzice;

o

kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości 4000 zł,
jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.



Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków CBA. Szef CBA może
wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek
choroby pozostającej w związku ze służbą.

p. zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariusza
CBA365


przysługuje funkcjonariuszowi w razie śmierci członka rodziny366;



w wysokości: 4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz lub kosztów
rzeczywiście poniesionych (nie więcej niż 4000 zł), jeżeli koszty pogrzebu ponosi
inna osoba.

q. uprawnienia emerytalne
Uprawnienia emerytalne (emerytura policyjna) funkcjonariuszy CBA uregulowane są jak
funkcjonariuszy wszystkich służb specjalnych (patrz: I. ABW pkt 5. w).

364

Art. 100 ust. 1 i 2 ustawy o CBA.
Art. 101 ust. 1 ustawy o CBA.
366
Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy o CBA za członka rodziny należy rozumieć jako: małżonka, dzieci
własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych, dzieci wychowywanych w ramach rodziny
zastępczej, dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie
żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu
władzy rodzicielskiej, rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz
osób ich przysposabiających, osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz
lub jego małżonek.
365
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Jeżeli funkcjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa
do emerytury policyjnej 367 od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składki za ten okres368.

r.

świadczenie odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby pozostających w
związku ze służbą
Funkcjonariuszowi przysługuje369:


jednorazowe odszkodowanie w przypadku doznania stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem
służby (dalej zwanym „wypadkiem”) albo wskutek choroby powstałej w związku ze
szczególnymi warunkami lub właściwościami służby (dalej zwanej „chorobą”) na
zasadach określonych w ustawie;



odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub
uszkodzone wskutek wypadku na zasadach określonych w ustawie370.

W

razie

śmierci

funkcjonariusza

wskutek

wypadku

lub

choroby

świadczenie

odszkodowawcze przysługuje uprawnionym członkom rodziny funkcjonariusza371:


jednorazowe odszkodowanie:


jeżeli

uprawniony

jest

tylko

jeden

członek

rodziny

funkcjonariusza,

jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości372:
 18-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia,

gdy

uprawnionym

jest

małżonek lub dziecko;
 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest członek
rodziny inny niż małżonek lub dziecko.


jeżeli uprawnieni są równocześnie373:
 małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje
w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko;

Art. 80 ust. 1 ustawy o CBA.
Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
369
Art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
370
Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
371
Art. 2 pkt 2 i art. 8 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
372
Art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
373
Art. 12 ust. 2 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
367

368
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 dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości
określonej 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5krotne przeciętne wynagrodzenie na drugie i każde następne dziecko.


jeżeli oprócz małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie
rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego
małżonkowi lub dzieciom374;



jeżeli uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci,
odszkodowanie

przysługuje

w

wysokości

9-krotnego

przeciętnego

wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na
drugiego i każdego następnego uprawnionego375;


jednorazowe
zmniejsza

odszkodowanie

się

o

kwotę

należne

uprawnionym

jednorazowego

członkom

odszkodowania

rodziny

wypłaconego

funkcjonariuszowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek
wypadku lub choroby, jeżeli były one przyczyną późniejszego zgonu
funkcjonariusza376 .
 odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku377.
s. świadczenie teleinformatyczne378
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa może być
przyznane

świadczenie

pieniężne.

Wysokość

uposażenia

wraz

z

dodatkami,

z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej379.

Art. 12 ust. 3 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
Art. 12 ust. 4 ustawy oświadczeniach odszkodowawczych.
376
Art. 12 ust. 5 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
377
Art. 15 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.
378
Art. 99a ustawy o CBA oraz art. 5 ust. 2 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
379
Art. 7 ust. 1 ustawy o cyberbezpieczeństwie.
374
375
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VI.

Porównanie niektórych składników uposażenia zasadniczego
funkcjonariuszy służb specjalnych

Tabela 1. Wielokrotność kwoty bazowej dla poszczególnych służb380
Kwota
Służba
Wskaźnik wielokrotności
bazowa
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

3,86
4,37

1614,69

4,94

Służba Wywiadu Wojskowego

4,99

Centralne Biura Antykorupcyjne

3,50

Tabela 2. Zestawienie regulacji wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
w poszczególnych służbach
Służba
Wzrost uposażenia
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

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

Służba Wywiadu Wojskowego
Centralne Biuro Antykorupcyjne

5% po 5 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny
rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby

Tabela 3. Zestawienie wybranych składników uposażenia funkcjonariuszy w
analizowanych służbach
Rodzaj dodatku
ABW
AW
SKW
SWW
CBA
dodatek za stopień

+

+

+

+

-

dodatek służbowy

+

+

+

+

premia

dodatek
kontrolerski

+

+

+

+

-

dodatek specjalny

-

-

-

-

+

dodatek za rozłąkę

+

-

+

+

-

nagroda roczna

+

+

+

+

+

nagroda
jubileuszowa

+

+

+

+

-

nagroda
uznaniowa za
znaczące
osiągnięcia

+

+

+

+

+

380

Dane za rok 2022.
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Tabela 4. Zestawienie wysokości dodatków za stopień w analizowanych służbach
(w zł)
Lp.
Nazwa stopnia
ABW
AW
SKW
SWW
1

Generał brygady

1800

1150

1380

1610

2

Pułkownik

1700

1050

1260

1470

3

Podpułkownik

1650

1000

1180

1400

4

Major

1600

970

1115

1350

5

Kapitan

1500

930

960

1270

6

Porucznik

1450

880

890

1210

7

Podporucznik

1400

850

845

1170

8

Starszy chorąży
sztabowy

1250

780

748

1015

9

Chorąży sztabowy

1200

760

718

985

10

Młodszy chorąży
sztabowy

1150

750

708

975

11

Starszy chorąży

1100

730

685

950

12

Chorąży

1050

710

660

920

13

Młodszy chorąży

1000

700

640

900

14

Starszy sierżant
sztabowy

900

640

565

770

15

Sierżant sztabowy

860

620

543

745

16

Starszy sierżant

830

600

520

720

17

Sierżant

800

580

498

695

18

Starszy plutonowy

750

560

475

670

19

Plutonowy

720

550

455

650

20

Starszy kapral

680

520

430

620

21

Kapral

650

510

418

610

22

Starszy szeregowy

620

490

400

590

23

Szeregowy

600

470

375

560
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