
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

        

ccccc 
Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. 

Poz. 27 

 

ZARZĄDZENIE NR 44 

SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Na podstawie art. 125 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. Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego finansowanych w ramach § 4050 - uposażenia funkcjonariuszy 

i § 4070 - nagrody roczne, tworzonego w ramach środków na uposażenia funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wynosi 9,5% planowanych na rok kalendarzowy środków na uposażenia 

zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, ujętych w części 57 budżetu państwa pozostających 

w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z tym że: 

1) 8,5% środków przeznacza się na nagrody roczne; 

2) 1,0% środków przeznacza się na nagrody uznaniowe i zapomogi. 

2. Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana w ramach 

niewykorzystanej kwoty środków na nagrody roczne oraz na uposażenia zasadnicze funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z dodatkami o charakterze stałym, ujętych w budżecie Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 50 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 3, poz. 54). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

  

 Szef 

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 gen. bryg. Dariusz Łuczak 

 

 

                                                      
1) 

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

1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 

r. poz. 628, 675, 1247 i 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1055 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224 i 1268. 


