
 

Druk nr 1119 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 

VI kadencja 
 
 
 

 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (druk nr 263). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium  Sejmu - skierował w dniu 26  lutego 2008 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach  

26 marca 2008 r. i  9 października 2008 r., 

  
wnosi: 

 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 

Warszawa, dnia  9 października 2008 r. 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 
 
 Wojciech Wilk Marek Biernacki 
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Projekt 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                            2008 r. 

 

o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 oraz Agencji Wywiadu 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu: 

„Art. 85a. 1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służ-
bowych w państwie, którego terytorium w całości lub w części 
zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie odręb-
nych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują 
warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia tego funkcjonariusza przysługuje, na koszt właściwej Agen-
cji, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za-
istniałych, w związku z wykonywaniem tych zadań, poza grani-
cami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, roz-
strój 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 doty-
czących 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 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 Agen-

                                                 
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 oraz z 
2007 r. Nr 25, poz. 162. 
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cji, uwzględniając w szczególności rodzaj zadań służbowych 
przewidzianych do wykonywania przez funkcjonariusza określo-
nego w ust. 1 oraz miejsce wykonywania tych zadań.”; 

2) w art. 123 w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 
w brzmieniu: 

„3) pomoc finansowa na kształcenie dzieci.”; 

3) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu: 

„Art. 134a. 1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w 
związku ze służbą, każdemu z dzieci będących na jego  utrzyma-
niu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do uzyskania 
renty rodzinnej, Szef właściwej Agencji przyznaje pomoc finan-
sową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie właściwej Agencji. 

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 ukoń-
czenia 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 po-
ziom kształcenia i rodzaj szkoły.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 
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