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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu

(druk nr 324)

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.)

Art. 85.
Funkcjonariusz, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach określonych dla policjantów, z
tym że wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
(Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z
1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) kompetencje komisji lekarskich służby
zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organów resortu spraw
wewnętrznych do powoływania komisji powypadkowych, ustalania prawa do odszkodowania
oraz wypłacania odszkodowania - przysługują w stosunku do funkcjonariuszy odpowiednio:
komisjom lekarskim podległym Szefowi Agencji, w której funkcjonariusz pełni służbę,
Szefowi tej Agencji lub upoważnionym przez niego kierownikom jednostek organizacyjnych
Agencji oraz komisjom powypadkowym właściwej Agencji.

<Art. 85a.
1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w państwie,

którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań
wojennych na podstawie odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium
którego występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia tego funkcjonariusza przysługuje, na koszt właściwej Agencji,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych, w związku z
wykonywaniem tych zadań, poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza.

2. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze zarządzeń,
państwa, na terytoriach których występują warunki wymienione w ust. 1, z
zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych stanowiących
tajemnicę państwową.

3. Zakres i sumę ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa ubezpieczenia
zawarta między zakładem ubezpieczeń a Szefem właściwej Agencji lub
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funkcjonariuszem skierowanym do wykonywania zadań służbowych określonych w
ust. 1.

4. Maksymalną wysokość składki ubezpieczeniowej opłacanej lub refundowanej z
budżetu właściwej Agencji ustala Szef tej Agencji, uwzględniając w szczególności
rodzaj zadań służbowych przewidzianych do wykonywania przez funkcjonariusza
określonego w ust. 1 oraz miejsce wykonywania tych zadań.>

Art. 123.
1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:

1) zasiłek na zagospodarowanie,
2) nagrody oraz zapomogi,
3) nagrody jubileuszowe,
4) należności za podróże służbowe i przeniesienia,
5) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

2. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1) zasiłek pogrzebowy,
2) odprawa pośmiertna[.]<,>
<3) pomoc finansowa na kształcenie dzieci.>

Art. 134.
W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art.
131 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54 ust. 1,
jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice,

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej Agencji. Szef tej Agencji
może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek
choroby pozostającej w związku ze służbą.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwej Agencji
małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób wymienionych
w ust. 1 pkt 1, przysługuje połowa określonego tam zasiłku pogrzebowego.

<Art. 134a.
1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą,

każdemu z dzieci będących na jego  utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały
warunki do uzyskania renty rodzinnej, Szef właściwej Agencji przyznaje pomoc
finansową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
właściwej Agencji.
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2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom ponadgimnazjalnych
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i
kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej
Agencji, wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, szczegółowe warunki i tryb jej
przyznawania, uwzględniając poziom kształcenia i rodzaj szkoły.>


