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W zal4czeniu uprzejmie przesylan projekt rozporzqdzenia Prezesa Rudy Ministrdw
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposaienia
zassdniczegofunkcjonariuszy Agencji Bezpieczefistwa Wewngtrznego w tych grupach oraz
wzrostu uposaienia zasadniczego z tytulu wyslugi lat - z uprzejm4 proSb4 o przedlohenie
projektu rozporz4dzeniana najblizsze posiedzenieKolegium do Spraw SluZb Specjalnych,
celem wyrahenraprzezten podmiot opinii.
Ponadto uprzejmie wyjaSniam, i2 zaproponowane w przedmiotowym projekcie
rozporz4dzenia rozwiqzania dotycz4ce wzrostu uposazenia zasadniczego funkcjonaiuszy
Agencji Bezpieczefstwa Wewngtrznegoz tytuNuwyslugi lat uzyskaly akceptacjgMinistra Czlonka Rady Ministr6w SzefaKancelarii PrezesaRady Ministr6w Pana Jacka Cichockiego
(pismo nr KSS-4420-43(4)ll5 z dnia29 maja2015 r.) i stanowi4 realizacjgwypracowanych,
jednolitych rozwi4zah prawnych w zakresie wzrostu uposaZenia zasadniczego z tytulu
wyslugi lat dla wszystkich sluZb specjalnych.ZalEczonyprojekt rozporz4dzeniaprzewiduje
wzrost uposazenia zasadnrczegofunkcjonariuszy Agencji Bezpieczefstwa Wewngtrznego
o 2% po 2 latach slutby i o dalszy 1% za kaidy nastgpny rok slulby - lqcznie do urysokoSci
35% po 35 Istach sluhby. Analogiczne rozwr4zaniezostalo przewidziane dla funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Sluzby Wywiadu Wojskowego
oraz Stuzby Kontrr,vywiadu Woj skowego.
Stanowisko wyrahone przez Ministra Jacka Cichockiego skutkowalo vzgodnieniem
przedmiotowego projektu rozporz1dzenia zRzqdowym Centrum Legislacji (pismo nr
RCL.DPA520-9115z dnia 16 czerwca20l5r.).

Nadmieniam, iz

przedmiotowy projekt

rczporuqdzenia nie

zostal uzgodniony

z Ministerstwem Finans6w. Ministerstwo Finans6w w piSmie ff FS6.021.55.l.20l5.KZC.3
z dnia 29 czerwca 2015 r. podtrzymalo uwagg w zakresie konieczno5ci utrzymanta
jednorodnoSci przepisSw dotyczqcych wszystkich sluzb mundurolvych w zakresie
ksztaltowania uposazeri funkcjonariuszy tych sluZb z tytulu wyslugi lat. Uzasadnienie
przedmiotowego stanowiska poprzez odniesienie sig do ,,wynagr adzania ZoNnieny
zawodowych w przypadku wyznaczenia ich na stanowiska sluzbowe w innej jednostce
otganizacyinej", zdaniem ABW,

nie ma w tym zakresie charakteru merytorycznego

i pozostaje bez zwiEzku z przedmiotemnowelizacji.
Maj4c na uwadze poryzsze, uprzejmie prosz1 o przedNoaemezal1czonegoprojektu
rozpotz4dzeniaPrezesaRady Ministr6w na najbliZszeposiedzenieKolegium do Spraw Slu2b
Specjalnych.
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W)'konano w 2 eqz.:
Otrzymujq:
Egz. nt I - Pan Tomasz Borkowski Dyrektor Biura Kolegium do spraw Stu2b Specjalnych,
Egz. nr 2 - ala Biuro Prawne ABW.

Nlarcinialr

