
projekt z dnia 20.01.10 r.
ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia _____________ 2010 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie  określa  wysokość  dodatków  do  uposażenia  otrzymywanych  przez 
funkcjonariusza  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  zwanego  dalej 
„funkcjonariuszem",  zasady  ich  przyznawania  i  obniżania,  sposób  ich  wypłaty  oraz 
rodzaje  dodatków  uzasadnionych  szczególnymi  właściwościami,  kwalifikacjami, 
warunkami lub miejscem pełnienia służby.

2. Ilekroć  w rozporządzeniu jest  mowa o uposażeniu zasadniczym -  rozumie się  przez to 
uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem 
wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat;

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.
4. Kwoty dodatków do uposażenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 2. Funkcjonariusz  otrzymuje  za  posiadany  stopień  służbowy  dodatek  za  stopień  w 
wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy na czas nieokreślony w wysokości 
nie niższej niż 100 złotych.

2. Niezależnie od dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi można 
przyznać  na czas określony dodatek  służbowy o charakterze motywacyjnym.

3. Łączna wysokość dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1 i 2,  nie może przekraczać 
50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z zastrzeżeniem ust. 
6.

4.  Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1,  uwzględnia się 
w  szczególności  posiadane  kwalifikacje  zawodowe,  zajmowane  stanowisko  służbowe, 
doświadczenie zawodowe oraz zakres obowiązków służbowych na tym stanowisku.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się 
dodatkowo  okoliczności  takie  jak  sposób  wywiązywania  się  funkcjonariusza  z 
obowiązków służbowych, złożoność wykonywanych zadań,  charakter oraz efekty służby, 
a także powierzenie nowych lub dodatkowych zadań i obowiązków służbowych.

6. Szef  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  może  przyznać  funkcjonariuszowi,  w 
przypadkach uzasadnionych szczególną  złożonością,  charakterem lub  efektami  służby, 
dodatek  służbowy  w  wysokości  przekraczającej  50%  otrzymywanego  uposażenia 
zasadniczego  i  dodatku  za  stopień,  z  tym że  łączna  wysokość  części  podstawowej  i 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 
130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 
273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 
11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
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motywacyjnej dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez 
funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

7. Dodatek służbowy, o którym mowa w ust. 2,  można przyznać funkcjonariuszowi na czas 
określony od jednego do trzydziestu sześciu miesięcy.

§ 4. 1.  Funkcjonariuszowi obniża się dodatek służbowy, o którym mowa w § 3 ust.  1,  w 
przypadku uzyskania przez funkcjonariusza w opinii służbowej oceny poniżej wymagań.

2.  Dodatek służbowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, może być także cofnięty lub obniżony 
przed  upływem terminu,  na  który  został  przyznany  w  przypadku  ustania  lub  zmiany 
przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 5.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej lub na stanowisku 
właściwym w sprawach  kontroli,  audytu  wewnętrznego,  kontroli  finansowej,  kontroli 
ochrony  informacji  niejawnych  lub  inspekcji  oraz  wykonującemu  czynności  objęte 
postępowaniem  kontrolnym  można  przyznać  dodatek  kontrolerski  w  wysokości 
miesięcznej od 10 do 25 % uposażenia zasadniczego według 09 grupy zaszeregowania 
wymienionej  w  załączniku  do  rozporządzenia  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. Nr 172, poz. 1224, z późn. zm.2))

  2. Wysokość  przyznawanego  dodatku  kontrolerskiego  uzależnia  się  w  szczególności  od 
oceny wywiązywania  się  przez  funkcjonariusza  z  obowiązków oraz  realizacji  zadań i 
czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju 
i poziomu posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni 
wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Dodatek przyznawany jest na czas wykonywania czynności kontrolnych i zostaje cofnięty z 
chwilą ich zaprzestania. 

4.  Przepis  ust.  2  stosuje  się  odpowiednio  do  podwyższania  i  obniżania  dodatku 
kontrolerskiego.

§ 6. 1 Funkcjonariuszowi można przyznać dodatek za znajomość języka obcego, jednak 
nie więcej niż dwóch języków, w wysokości 20% najniższego uposażenia.

2. Znajomość  języka  obcego  dokumentuje  się  przedłożeniem  zaświadczeń  i  dyplomów, 
wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. Warunkiem przyznania dodatku jest  przedłożenie zaświadczenia lub dyplomu, o którym 
mowa w ust. 2, oraz wykorzystywanie w służbie języka obcego. 

4. Dodatek językowy przyznaje się na okres jednego roku i  przedłuża się na kolejne okresy 
jeśli funkcjonariusz nadal wykorzystuje znajomość języka obcego w służbie. 

§ 7. Dodatki  do uposażenia wypłaca  się  funkcjonariuszowi w formie  bezpośredniej  lub w 
formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza.

§ 8. 1. Dodatki do uposażenia przyznaje, podwyższa lub obniża:

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 224 i Nr 179, poz. 
1752, z 2004 r. Nr 42, poz.387, z 2005 r. Nr 38, poz. 341, z 2006 r. Nr 118, poz. 805, z 2007 r. Nr 37, poz. 239, z 
2008 r. Nr 92, poz. 577 oraz z 2009 r. Nr 149, poz. 1202. 

 



1)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zastępcom Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego;

  2)   Szef  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  lub  upoważniony  przez  niego 
funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, załatwia się w drodze decyzji administracyjnej w formie 
rozkazu personalnego.

§ 9. 1. Dodatek  służbowy  przyznany  funkcjonariuszowi  na  podstawie  dotychczasowych 
przepisów  staje  się  dodatkiem  służbowym,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  z 
zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Dodatek  służbowy przyznany funkcjonariuszowi  na  podstawie  dotychczasowych 
przepisów, na czas określony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia staje 
się dodatkiem służbowym, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

3.    W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Szef 
Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  wyda  decyzję  o  cofnięciu  lub  cofnięciu  i 
przyznaniu dodatku językowego oraz dodatku kontrolerskiego w oparciu o kryteria i 
na zasadach zawartych w niniejszym rozporządzeniu. 

 

 § 10. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w 
sprawie  dodatków  do  uposażenia  funkcjonariuszy  Agencji  Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (Dz. U. Nr 172, poz. 1408, z 2003 r. Nr 197, poz. 1753 oraz z 2008 r. Nr 
92, poz. 578).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów 

 



                                                       Załączniki do rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów
                                                       z dnia ………….. 2010 r. (poz. ……)
                                                                                                                          Załącznik nr 1

STAWKI DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp. Nazwa stopnia Stawka 
w złotych

1. Generał brygady 1142

2. Pułkownik 1031

3. Podpułkownik 996

4. Major 973

5. Kapitan 934

6. Porucznik 880

7. Podporucznik 847

8. Starszy chorąży sztabowy 778

9. Chorąży sztabowy 761

10. Młodszy chorąży sztabowy 746

11. Starszy chorąży 731

12. Chorąży 711

13. Młodszy chorąży 694

14. Starszy sierżant sztabowy 643

15. Sierżant sztabowy 621

16. Starszy sierżant 599

17. Sierżant 577

18. Starszy plutonowy 561

19. Plutonowy 545

20. Starszy kapral 524

21. Kapral 508

22. Starszy szeregowy 485

23. Szeregowy 470

                                                                        

Załącznik nr 2

 



LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA 
OBCEGO:

  1)   dyplomy ukończenia:
a)  studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,
b)  nauczycielskiego kolegium języków obcych,
c)  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

  2)   wydany  za  granicą  dokument  potwierdzający  uzyskanie  stopnia  lub  tytułu  naukowego  - 
uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie;

  3)   dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych 
za granicą lub w Polsce we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą - uznaje 
się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy;

  4)   wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się 
język wykładowy;

  5)   dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);
  6)   zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
a)  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
b)  w Ministerstwie Gospodarki,
c)  w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001,
d) w Urzędzie Ochrony Państwa – na ocenę bardzo dobrą;

  7)   certyfikat  potwierdzający  znajomość  języka  obcego,  wydany  przez  Krajową  Szkołę 
Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

  8)   certyfikat znajomości języka obcego, wydany w okresie od dnia 25 sierpnia 1997 r. do dnia 
14  stycznia  1998  r.  przez  Resortową  Komisję  Egzaminacyjną  Języków  Obcych  Urzędu 
Służby Cywilnej;

  9)   dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
  10)  First Certificate in English (FCE),  Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of 

Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage, Business English 
Certificate  (BEC)  Higher,  Certificate  in  English  for  International  Business  and  Trade 
(CEIBT)  -  certyfikaty  wydawane  przez  University  of  Cambridge  Local  Examinations 
Syndicate oraz przez University of Cambridge ESOL Examinations;

  11)  International  English  Language Testing  System IELTS -  powyżej  6  pkt  -  zaświadczenia 
wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i 
Education Australia;

  12)  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 500 pkt z testu (w systemie 
komputerowym  co  najmniej  173  pkt)  i  co  najmniej  3,5  pkt  z  pracy  pisemnej  TWE  - 
wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

  13)  English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, 
Higher  Intermediate  Level,  Advanced  Level  -  wydawane  przez  City  &  Guilds  Pitman 
Qualifications (Pitman Qualifications Institute);

  14)  International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Communicator", 
poziom "Expert", poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds;

  15)  Spoken  English  Test  (SET)  for  Businnes  -  Stage  B  poziom  "Communicator",  Stage  C 
poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds (City & Guilds 
Pitman Qualifications);

  16)  English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3 - wydawane przez City & 
Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications);

  17)  English for Office Skills (EOS) - Level 2 - wydawane przez City & Guilds (City & Guilds 
Pitman Qualifications);

 



  18)  Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 750 pkt z testu - 
wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

  19)  London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English 
for Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez London 
Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

  20)  London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of 
Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and 
Industry Examinations Board;

  21)  B2 Certificate in English - adVantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - 
adVantage,  Certificate  in  English  for  Technical  Purposes  (B2)  -  egzaminy  TELC  (The 
European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme 
GmbH);

  22)  Diplôme  d'Étude  en  Langue  Française  (DELF)  B2,  Diplôme  Approfondi  de  Langue 
Française  (DALF)  C1,  C2  -  wydawane  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  Francji 
(Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);

  23)  Certificat d'accès au DALF wydawany przez Instytut Francuski;
  24)  Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1), Diplôme de Français des Affaires 2éme 

degré (DFA 2) - dyplomy wydawane przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową CCIP, 
egzaminy organizowane przez Instytut Francuski;

  25)  Diplôme  de  Langue  Française  (DL),  Diplôme  Supérieur  Langue  et  Culture  Françaises 
(DSLCF),  Diplôme  des  Hautes  Etudes  Françaises  (DHEF)  -  wydawane  przez  Alliance 
Française;

  26)  Certificat  Supérieur  de  Français  (B2)  -  egzaminy  TELC  (The  European  Language 
Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme GmbH);

  27)  Zertifikat  Deutsch  für  den  Beruf  (ZDfB),  Die  Zentrale  Mittelstufenprüfung  (ZMP),  Die 
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse 
Deutsche Sprachdiplom (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut;

  28)  Prüfung  Wirtschafsdeutsch  International  (PWD)  -  egzaminy  organizowane  przez  Goethe 
Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;

  29)  Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - Mittelstufe, Diplom 
Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;

  30)  Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - egzaminy TELC (The 
European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme 
GmbH);

  31)  Deutches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;
  32)  Diploma  Intermedio  de  Español,  Diploma  Superior  de  Español  -  wydawany  przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;
  33)  Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2) - egzaminy TELC (The European 

Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme GmbH);
  34)  Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 2 Due), Certificazione d'Italiano come 

Lingua  Straniera  (CILS  3  Tre),  Certificazione  d'Italiano  come  Lingua  Straniera  (CILS  4 
Quattro),  Certificazione  di  Conoscenza  della  Lingua  Italiana  (CELI  3),  Certificazione  di 
Conoscenza  della  Lingua  Italiana  (CELI  4),  Certificazione  di  Conoscenza  della  Lingua 
Italiana  (CELI  5)  -  wydawane przez  uniwersytety  dla  cudzoziemców w Sienie,  Perugii  i 
Rzymie;

  35)  Certificato  Superiore  d'Italiano  (B2)  -  egzaminy  TELC  (The  European  Language 
Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme GmbH);

  36)  Русский Язык. Деловое Общение (Бизнес и Коммерция) - od poziomu Средний Уровень 
-  administrowany  przez  Główny  Ośrodek  Testowania  Obywateli  Obcych  Państw  przy 
Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej;

 



  37)  Русский язык в деловом общении - od poziomu 2 "Основной уровень" - administrowany 
przez Główny Ośrodek Testowania Obywateli Obcych Państw przy Ministerstwie Edukacji 
Federacji Rosyjskiej;

  38)  Русский  Язык  Повседневного  Общения.  Постпороговый  Уровень  -  administrowany 
przez Główny Ośrodek Testowania Obywateli Obcych Państw przy Ministerstwie Edukacji 
Federacji Rosyjskiej;

  39)  Тестирование по Русскому Языку - ТРКИ - 2, ТРКИ - 3, ТРКИ - 4 - administrowany 
przez Główny Ośrodek Testowania Obywateli Obcych Państw przy Ministerstwie Edukacji 
Federacji Rosyjskiej;

  40)  Сертификат  Русский  язык  плюс  B2  -  egzaminy  TELC  (The  European  Language 
Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme GmbH);

  41)  European  Consortium  for  the  Certificate  of  Attainment  in  Modern  Languages  (ECL)  - 
egzamin z języka węgierskiego organizowany przez Węgierski Instytut Kultury;

  42)  Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de 
Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua 
Estrangeira (DUPLE) (C2);

  43)  Test in Swedish for University Studies (TISUS) - poziom Pass;
  44) Suomen kieli, keskitaso 4-5, Ylin taso 5 (B2), Suomen kieli, Ylin taso 6 (C1), Suomen kieli, 

Ylin  taso  7-8  (C2)  -  wydawane  przez  Fińskie  Ministerstwo  Edukacji  i  Uniwersytet  w 
Jyväskylä;

  45)  Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Examen I (NT2-I); (CITO) (B2), Staatsexamen 
Nederlands als Tweede Taal, Examen II (NT2-II); (CITO) (C1);

  46)  Profiel  Professionele  Taalvaardigheid  (PPT);  (CNaVT)  (B2),  Profiel  Academische 
Taalvaardigheid (PAT); (CNaVT) (C1);

  47)  Certificat Nederlands als Vreemde Tall (CNaVT) (B2);
  48)  Elinomathias Epipedo Eparkias (B2) - wydawany przez Uniwersytet w Atenach;
  49).  Prøve  i  Dansk  3  (B2),  Studienprøven  (C1)  -  wydane  przez  Danish  Language  Testing 

Consortium;
  50)  Eesti keele kesktaseme test (B2), Eesti keele kõrgtaseme test (C1) - wydawane przez Riiklik 

Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus;
  51)  Intermediate  Slovene  Language  Exam  (B2),  Advanced  Slovene  Language  Exam  (C1)  - 

wydawane  przez  Examination  Centre  of  the  Centre  for  Slovene  as  a  Second/Foreign 
Language, University of Ljubljana;

  52)  Test of Lithuanian as a state language Category III (B2) - wydawany przez Department of 
Lithuanian Studies, Vilnius University;

  53)  Czech Language Certificate  Exam -  CCE (B2)  -  wydawany przez  Univerzita  Karlova  v 
Praze.

Uzasadnienie

 



Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 172, poz. 1408, z późn. zm.).

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów nowe rozporządzenie wprowadza 
podstawowe zmiany polegające na:

 1) wyróżnieniu w dodatku służbowym części podstawowej i motywacyjnej (§ 3 ust. 1 
i  2  );  dostosowano  też  w  §  4  ust.  1  nazewnictwo  w  zakresie  oceny  uzyskiwanej  przez 
funkcjonariusza  w  opinii  służbowej  do  nowego  projektu  rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów w sprawie zasad i  trybu opiniowania funkcjonariuszy ABW oraz wzoru opinii 
służbowej  (vide § 7 ust.  1 pkt  3  projektu wym. rozporządzenia),  który równolegle  został 
przesłany do uzgodnień międzyresortowych;    

2)  umożliwieniu obniżania  wysokości  części  motywacyjnej  dodatku służbowego w 
przypadku ustania bądź zmiany przesłanek, w oparciu o które część ta została przyznana. 
Obejmuje  to  zatem  sytuacje,  gdy  uprzednio  ustalona  wysokość  dodatku  służbowego  nie 
odzwierciedla zakresu i rodzaju realizowanych przez funkcjonariusza obowiązków; 

3)  pozostałe  zmiany  w  stosunku  do  obowiązującego  stanu  prawnego  dotyczą 
ograniczenia  w  zakresie  przyznawania  dodatków  za  znajomość  języków  obcych.  W 
projektowanym rozporządzeniu dodatek można będzie przyznać za znajomość nie więcej niż 
dwóch języków obcych i tylko funkcjonariuszom wykorzystującym znajomość języka obcego 
w służbie. Dodatek planuje się przyznawać na okres jednego roku, po którym następować 
będzie  ocena  zasadności  dalszego  przyznawania  dodatku  w  oparciu  o  kryterium 
wykorzystania języka obcego w służbie. Obecnie nie ma w tym zakresie ograniczeń. 

Według projektu rozporządzenia dodatek będzie przyznawany jedynie za znajomość 
języka  na  poziomie  zaawansowanym,  a  nie  jak  dotąd  również  na  niższych  poziomach. 
Ujednolicono zasady przyznawania dodatków za języki Unii Europejskiej i języki pozostałe. 
Dotychczas,  na  skutek  dokonanej  nowelizacji  przepisów  dotyczących  postępowania 
kwalifikacyjnego  w  służbie  cywilnej,  do  którego  odsyła  obowiązujące  obecnie 
rozporządzenie,  odmiennie  przedstawia  się  sytuacja  w  zakresie  tych  samych  egzaminów 
zdanych na identycznych poziomach w zakresie języków Unii Europejskiej i pozostałych. W 
przypadku języków europejskich wystarczające jest jedynie złożenie egzaminu na pewnym 
stopniu  zaawansowania  na  ocenę  pozytywną,  zaś  w  przypadku  pozostałych  języków 
obowiązuje  ocena  uzyskana  na  egzaminie,  a  ta  dodatkowo  nie  zawsze  znajduje  swój 
odpowiednik w przyjętej w rozporządzeniu skali ocen. 

Doprecyzowano również  w załączniku nr  2  do  rozporządzenia  listę  zaświadczeń i 
dyplomów  uprawniających  do  przyznania  dodatku,  rezygnując  z  dotychczasowej 
nieprecyzyjnej formuły, mówiącej o innych egzaminach i certyfikatach, tworząc tym samym 
zbiór zamknięty. 
            4) doprecyzowano również zasady przyznawania dodatku kontrolerskiego oraz zasady 
określania jego wysokości poprzez wskazanie konkretnej grupy zaszeregowania, w oparciu o 
którą dodatek ten ma być obliczany. Dotychczasowy zapis był nieprecyzyjny zarówno przez 
to, że obecnie do stanowiska specjalisty przypisane są trzy grypy zaszeregowania, a także nie 
obowiązuje już zróżnicowanie grup zaszeregowania w zależności od miejsca pełnienia służby. 
Dodatkowo przyjęto fakultatywność przyznawania dodatku w oparciu o kryteria kompetencji 
oraz uciążliwości związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych.
           5) w pozostałym zakresie rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu są 
zbieżne  do  obecnych  uregulowań.  Przede  wszystkim  projekt  rozporządzenia  nie  zmienia 
wysokości obowiązujących dodatków za stopień służbowy (załącznik nr 1). 

 



Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji  zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach  dot.  sposobu  funkcjonowania  krajowego  systemu  notyfikacji  norm  i  aktów 
prawnych, ponieważ nie zwiera przepisów technicznych.

Projekt  rozporządzenia  nie  był  przedstawiany  instytucjom  i  organom  Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji albo uzgodnienia, ponieważ przepisy przedmiotowego rozporządzenia pozostają 
poza zakresem prawa Unii Europejskiej.

 Projekt  rozporządzenia  został  udostępniony  na  stronie  Biuletynu  Informacji 
Publicznej ABW, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).      

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Przedmiotowy  projekt  rozporządzenia  był  konsultowany  z  zainteresowanymi  jednostkami 
organizacyjnymi  ABW.  Rozwiązania prawne przyjęte  w projekcie  rozporządzenia  dotyczą 
wyłącznie funkcjonariuszy ABW. 
      2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 
Wąski zakres podmiotowy rozporządzenia oraz brak szerszych skutków społecznych, jakie 
może wywołać wejście w życie omawianej regulacji, spowodował odstąpienie od poddawania 
go konsultacjom społecznym.
      3. Wpływ aktu normatywnego w szczególności na: sektor finansów publicznych, w 
tym  budżet  państwa  i  budżety  jednostek  samorządu  terytorialnego,  rynek  pracy, 
konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym  na  funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, sytuację i rozwój regionalny
Przedmiotowy projekt nie wywoła skutków społecznych, w szczególności mających wpływ 
na  rynek  pracy,  konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, oraz sytuację i rozwój regionalny.
4. Wskazanie źródeł finansowania
Wejście  w  życie  rozporządzenia  nie  spowoduje  dodatkowych  skutków  finansowych  dla 
budżetu państwa ponieważ;
     1)   podniesienie minimalnej kwoty dodatku służbowego z 50 zł na 100 zł nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych w budżecie ABW, w chwili obecnej na żadnym 
stanowisku służbowym nie występują dodatki służbowe niższe niż 100 zł;

2) zmiana sposobu obliczania dodatku kontrolerskiego dotyczy jedynie sprecyzowania, 
że wysokość tego dodatku może stanowić od 10 do 25 % uposażenia zasadniczego - 
nie  według  grupy  zaszeregowania  specjalisty  jak  stanowi  obecnie  obowiązujący 
przepis, któremu może być przyznane wynagrodzenie w przedziale od 10 do 08 grupy 
zaszeregowania -  według  09  grupy  zaszeregowania. W  związku,  iż  dotychczas 
przyjęte  zasady  przyznawania  dodatku  kontrolerskiego  opierały  się  o  wyliczenia 
według 09 grupy zaszeregowania powyższa  regulacja  nie  spowoduje dodatkowych 
skutków finansowych w budżecie  ABW (według projektu krąg osób objętych tym 
dodatkiem jest właściwie ten sam co obecnie);

3) zmiana sposobu obliczania i przyznawania dodatku za znajomość języków obcych, nie 
spowoduje dodatkowych wydatków w budżecie ABW ponieważ dodatek ten będzie 
przyznawany na czas określony i jedynie tym osobom które wykorzystują znajomość 
języka obcego w służbie.

 5. Przedmiot regulacji pozostaje poza zakresem prawa Unii Europejskiej. 
  

 



 


