
 

 Warszawa, 15 maja 2008 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-61(6)/08  

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

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

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Prezesa Rady 

Ministrów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

wz. 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 

Rzeczpospolitej Polskiej 

(-) Grzegorz Schetyna 
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Warszawa, dnia 7 maja 2008 r. 

 
 
 
 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 263). 

 
 

Rada Ministrów popiera poselską inicjatywę. Zaproponowano w niej zmianę art. 123 
ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676), a także dodanie w tej ustawie przepisów art. 85a 
i art. 134a.  

Zmiana ta zakłada przyznanie określonej kategorii funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu prawa do ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z wykonywaniem zadań służbowych poza 
granicami kraju, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 
funkcjonariusza. 

Rada Ministrów uważa jednak, że uprawnienie to powinno zostać uregulowane w 
sposób analogiczny do przepisów dotyczących funkcjonariuszy BOR, zawartych w ustawie z 
dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Z uwagi na fakt, że przepisy regulujące dziedzinę ubezpieczeń, w tym ustawa z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), 
jednoznacznie określają zakłady ubezpieczeń jako właściwe do określenia wysokości stawek i 
składek ubezpieczeniowych (zarówno w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, jak i 
dobrowolnych), skreślenia wymaga ust. 4 dodawanego art. 85a. 

Poza tym, nie jest możliwe narzucanie zakładom ubezpieczeń systemu taryf, gdyż 
składka ubezpieczeniowa musi być dostosowana do szeregu czynników dla zapewnienia 
wypłacalności zakładów ubezpieczeń, w tym pokrycia roszczeń z umów ubezpieczenia. 
Kształtowanie się wysokości składek podlega także zasadom konkurencji na rynku.  

Ponadto, zakład ubezpieczeń określa stawki i wysokość składek ubezpieczeniowych, z 
uwagi na to, iż muszą one być skalkulowane na takim poziomie, aby została zachowana 
płynność finansowa tego zakładu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej składkę ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić 
wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. 

Rada Ministrów uważa za konieczne, by w proponowanych przepisach uwzględnić 
konieczność zachowania zasad ochrony informacji niejawnych, w szczególności w 
odniesieniu do danych funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

Uzasadnione jest również to, aby w art. 134a wprowadzić obligatoryjną, a nie tylko 
fakultatywną pomoc finansową na kształcenie dzieciom będącym na utrzymaniu 
funkcjonariusza, który poniósł śmierć w związku z wykonywanymi obowiązkami. 

Wejście w życie ustawy powinno być skorelowane z wejściem w życie rozporządzeń, o 
których mowa w art. 134a. A zatem należy łącznie z ustawą przygotować właściwe 
rozporządzenia albo wydłużyć termin wejścia w życie ustawy. 
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Skutki finansowe związane z wejściem w życie proponowanej ustawy w roku 2008 
powinny zostać pokryte w ramach przesunięć środków budżetowych w poszczególnych 
Agencjach. 

W opinii Rady Ministrów wprowadzenie wskazanych powyżej regulacji do ustawy o 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zapewni funkcjonariuszom 
tych służb, realizującym najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne ustawowe zadania, 
możliwie najlepsze warunki pełnienia służby, jak również uzyskanie przez tych 
funkcjonariuszy lub członków ich rodzin środków finansowych w przypadku zaistnienia 
nieszczęśliwych wypadków.  

Poza tym, jak wskazano w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu, funkcjonariusze 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu należą do grupy służb 
mundurowych, którym do tej pory nie przysługiwało prawo do objęcia przedmiotowym 
ubezpieczeniem. Na podstawie obowiązujących przepisów prawo takie przysługuje m.in. 
żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa i przyznanie analogicznego prawa 
funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu nie budzi 
wątpliwości. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż inicjatywa poselska w zakresie zmiany ustawy 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zasługuje na aprobatę, z 
uwzględnieniem propozycji przedstawionych w niniejszym stanowisku Rady Ministrów. 


