
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 października 1999 r. Nr 89 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 

996 - z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 
kwalifikacji zawodowych, stopni słuźbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świad-
czeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej 4753 

997 - z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie 
płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz okre
ślenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków 
korpusu służby cywilnej 4776 

996 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 października 1999 r. 

w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania 

i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. 

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 
ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o słuźbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 
i Nr 70, poz. 778), art. 82c ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, 
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, 
poz. 483), art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. 
Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, 
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. 

Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, 
poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) oraz 
art. 151a ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, 
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 
oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, 
poz. 700, Nr 70, poz. 777 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych, 
wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz 
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kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywa
nia pracy na stanowiskach urzędniczych - stanowiące 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Ustala się mnożniki prognozowanego prze
ciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budże
towej, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego członków korpusu służby cywilnej za
trudnionych w urzędach, o których mowa wart. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778), zwa
nej dalej "ustawą" - w tabeli stanowiącej załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 

2. Mnożniki, o których mowa w ust. 1, ustala się dla 
poszczególnych grup stanowisk urzędniczych. 

3. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników 
służby cywilnej i odpowiadających im mnożników pro
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w pań
stwowej sferze budżetowej, służących do ustalenia wy
sokości dodatku służby cywilnej - stanowiącą załącz
nik nr 3 do rozporządzenia. 

4. Godzinową stawkę przysługującego członkowi 
korpusu służby cywilnej wynagrodzenia zasadniczego 
określonego stawką miesięczną oblicza się, dzieląc 
miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin 
pracy przypadających do przepracowania w danym 
miesiącu. 

§ 3. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnio
nemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywil
nej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek 
ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda
rzowego następującego po miesiącu, w którym 
członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do 
dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje członkowi 
korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wy
nagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powo
du niezdolności do pracy wskutek choroby bądź ko
nieczności osobistego sprawowania opieki nad dziec
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek 
korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, 
który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej 
niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu 
uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się 
jeden z tych okresów zatrudnienia. 

4. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wyko
nuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego 

udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania 
tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy, po
przedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, wli
cza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za 
wysługę lat. 

§ 4. 1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa 
prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okre
su uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia 
w życie przepisów wprowadzających nagrody jubile
uszowe. 

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był za
trudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego 
zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniają
cego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych 
okresów zatrudnienia. 

3. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wyko
nuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego 
udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania 
tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy, po
przedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, wli
cza się do okresu uprawniającego do nagrody jubile
uszowej. 

4. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiąza
ny udokumentować swoje prawo do nagrody jubile
uszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest od
powiedniej dokumentacji. 

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie 
po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej pra
wa do tej nagrody. 

§ 5. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej 
stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi kor
pusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagro
dy, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to 
korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu 
jej wypłaty. 

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył pra
wo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym 
w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, 
podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodze
nie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej 
w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. 

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężne
go za urlop wypoczynkowy. 

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przej
ściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub eme
ryturę, członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do 
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje 
mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania sto
sunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiąza
nia stosunku pracy. 

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowa
dzających zaliczalność do okresów uprawniających do 
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świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających 
dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywil
nej upływa okres uprawniający go do dwóch lub wię
cej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną na
grodę - najwyższą. 

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu 
wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, 
ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubile
uszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od te
go dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia na
grody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się 
w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagro
dy wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej 
a kwotą nagrody niższej. 

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowa
nie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował 
swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody 
wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to 
nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. 

§ 6. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrud
nionemu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlane
go, wojewódzkim lub powiatowym inspektoracie nad
zoru budowlanego, wykonującemu czynności inspek
cyjno-kontrolne, przysługuje miesięczny dodatek in
spekcyjno-kontrolny. 

2. Ustala się tabelę stawek dodatku inspekcyjno
-kontrolnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporzą
dzenia. 

3. Dodatek inspekcyjno-kontrolny nie może prze
kroczyć: 

1) stawki 9 - dla członka korpusu służby cywilnej za
trudnionego w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu
dowlanego, 

2) stawki 7 - dla członka korpusu służby cywilnej za
trudnionego w wojewódzkim inspektoracie nadzo
ru budowlanego, 

3) stawki 5 - dla członka korpusu służby cywilnej za
trudnionego w powiatowym inspektoracie nadzo
ru budowlanego. 

4. Stawkę dodatku inspekcyjno-kontrolnego przy
sługującego członkowi korpusu służby cywilnej przy
znaje się na okres roku kalendarzowego. 

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie 
. spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla 
stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony 
na tym stanowisku. 

§ 8. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszo
wej przysługującej członkowi korpusu służby cywilnej, 
o którym mowa wart. 136 ust. 1 i art. 139 ust. 1 usta
wy, który był zatrudniony w urzędzie administracji rzą
dowej w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem 
nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnie
niem okresów podlegających wliczeniu do okresu 
pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na 
podstawie przepisów obowiązujących przed tym 
dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczaso
wych zasadach, z zastrzeżeniem § 9. 

2. Członek korpusu służby cywilnej, o którym mo
wa wart. 136 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy, który pod
jął zatrudnienie w urzędzie administracji rządowej po 
dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody ju
bileuszowej na zasadach określonych w § 4 i § 5, nieza
leżnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za 
dany okres pracy. 

§ 9. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony 
w urzędzie administracji rządowej w dniu wejścia w ży
cie rozporządzenia, który przed tym dniem nabył pra
wo do dodatku za wysługę lat lub nagrody jubileuszo
wej z uwzględnieniem okresów zatrudnienia wymie
nionych wart. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 ustawy, nabywa 
prawo do tych świadczeń na zasadach określonych 
w § 3-5, niezależnie od wcześniejszego nabycia do 
nich prawa za dany okres pracy. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu stano
wisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodo
wych członków korpusu służby cywilnej, stopni służbo
wych urzędników służby cywilnej, a także świadczeń 
przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, 
poczynając od dnia 1 lipca 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




