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ZARZĄDZENIE NR 43 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 10 sierpnia 2012 r. 

w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury 

funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej 

„ABW", sporządzają indywidualne sprawozdania dotyczące podległych im funkcjonariuszy, w których 

dokumentują rzeczywiste zdarzenia spełniające kryteria określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 86, poz. 734), zwane dalej „sprawozdaniem", 

o ile miały one miejsce w danym roku pełnienia służby.  

2. Sprawozdanie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach i przekazywane do Dyrektora Biura Kadr 

ABW, raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku zwolnienia 

funkcjonariusza ze służby w trakcie roku kalendarzowego, sprawozdanie sporządza się na ostatni miesiąc 

pełnienia służby.  

3. Dyrektor Biura Kadr ABW, po weryfikacji informacji zawartych w sprawozdaniach, przedstawia je 

Szefowi ABW do akceptacji.  

4. Po akceptacji przez Szefa ABW sprawozdania, egzemplarz nr 1 sprawozdania jest włączany do akt 

osobowych funkcjonariusza, zaś egzemplarz nr 2 sprawozdania do „Centralnej ewidencji sprawozdań i 

zaświadczeń” prowadzonej w Biurze Kadr ABW.  

5. Sprawozdanie zawiera w szczególności opis zdarzenia, jego miejsce, czas oraz informację, na czym 

polegało szczególne zagrożenie życia lub zdrowia funkcjonariusza.  

6. Dyrektor Biura Kadr ABW, na podstawie informacji zawartych w indywidualnych sprawozdaniach 

znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza, wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt pełnienia 

służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu, w celu załączenia do wniosku o ustalenie 

prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 lutego 2012 r. 

w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury 

funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 

1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Szef  

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

  

 gen. bryg. Krzysztof BONDARYK 

 

 

 

 


