
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 15 października 2014 r. 

Poz. 21 

 

ZARZĄDZENIE NR 27 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 

tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych 

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

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

) 

zarządza się, co następuje:  

§ 1. Zarządzenie określa:  

1) szczegółowe zasady przyznawania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, zwanego 

dalej „urlopem dodatkowym”;  

2) wymiar płatnego urlopu dodatkowego dla funkcjonariuszy ABW. 

§ 2. Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla funkcjonariuszy ABW wynosi:  

1) 5 dni, jeżeli funkcjonariusz ABW pełni służbę przez co najmniej połowę miesięcznego wymiaru czasu 

służby w warunkach, o których mowa w § 1 pkt 9-19 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 

września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których 

występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których 

przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi 

właściwościami służby (Dz. U. poz. 1061), zwanego dalej „rozporządzeniem”; 

2) 8 dni, jeżeli podczas pełnienia służby w warunkach, o których mowa w § 1 pkt 1-8 rozporządzenia, 

stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia wskazanych w odrębnych przepisach;  

3) 11 dni, jeżeli funkcjonariusz ABW pełni służbę przez co najmniej połowę miesięcznego wymiaru czasu 

służby w warunkach, o których mowa w § 1 pkt 20 rozporządzenia.  

§ 3. 1. Funkcjonariusz ABW może nabyć prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po upływie roku 

kalendarzowego nieprzerwanej służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.  

2. Jeżeli od dnia przyznania funkcjonariuszowi ABW urlopu dodatkowego pełnił on nieprzerwanie służbę 

w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, kolejny urlop dodatkowy przyznaje się w 

każdym następnym roku kalendarzowym.  

                                                      
1) 

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

1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, 

z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.  
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3. Przerwy w pełnieniu służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w 

szczególności z powodu choroby, urlopu czy wynikające z potrzeb służby, trwające łącznie nie dłużej niż 90 

dni w ciągu roku kalendarzowego, są wliczane do okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

§ 4. 1. Oceny występowania warunków, o których mowa w § 1 rozporządzenia, na stanowiskach 

służbowych dokonuje komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW z udziałem 

przedstawiciela służby bezpieczeństwa i higieny służby.  

2. Warunki, o których mowa w § 1 pkt 1-8 rozporządzenia, uważa się za spełnione, jeżeli przekroczenie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono podczas 

badań i pomiarów przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej ABW.  

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, może występować do właściwych jednostek organizacyjnych ABW o 

udzielenie niezbędnej pomocy, w szczególności o przeprowadzenie stosownych badań i pomiarów, o których 

mowa w ust. 2.  

4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, w opisie stanowiska służbowego zamieszcza się 

informację o występowaniu warunków, o których mowa w § 1 rozporządzenia. 

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi ABW pełniącemu służbę na stanowisku, na którym występują warunki 

szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, uprawniające do uzyskania urlopu dodatkowego w różnym 

wymiarze, przysługuje jeden urlop w wymiarze korzystniejszym.  

2. Urlop dodatkowy może być dzielony na części.  

3. Do niewykorzystanego urlopu dodatkowego w danym roku kalendarzowym stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 płk Dariusz ŁUCZAK 

 

 


