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§ 1. Cz∏onkom Rady Polityki Regionalnej Paƒstwa,
zwanej dalej „Radà”, przys∏uguje miesi´czne wyna-
grodzenie rycza∏towe p∏atne z do∏u na koniec miesiàca,
którego wysokoÊç ustala si´ przy zastosowaniu nast´-
pujàcych mno˝ników wielokrotnoÊci najni˝szego wy-
nagrodzenia za prac´ pracowników, okreÊlonego na
podstawie odr´bnych przepisów:

1) dla przewodniczàcego Rady — 1,5,

2) dla wiceprzewodniczàcego Rady — 1,25,

3) dla pozosta∏ych cz∏onków Rady — 1,0.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodo-
wych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó-
∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by 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 s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255), art. 82c ust. 4 ustawy
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci 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, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, 
poz. 819 i Nr 114, poz. 1193), art. 84 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 i Nr 109, poz. 1157), art. 151a ust. 3
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu 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, z 1999 r. Nr 45,
poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70,

poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110,
poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 112 ust. 8 ustawy
z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 paêdziernika 1999 r. w sprawie okreÊlenia sta-
nowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawo-
dowych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywil-
nej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by
cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996 i z 2000 r. Nr 48, poz.
562) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:
a) w tabeli I dodaje si´ cz´Êç XX w brzmieniu:

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

„XX. Urzàd Regulacji Telekomunikacji

Stanowiska koordynujà-
ce i samodzielne w s∏u˝-
bie cywilnej

kierownik jednostki koordynacji rezerwacji cz´stotliwo-
Êci, 
kierownik stacji kontroli, 
kierownik laboratorium, 
zast´pca kierownika stacji kontroli, 
zast´pca kierownika laboratorium

wykszta∏cenie wy˝sze

Stanowiska Êredniego
szczebla zarzàdzania
w s∏u˝bie cywilnej

zast´pca dyrektora oddzia∏u okr´gowego, konsultant wykszta∏cenie wy˝sze

Stanowiska specjalistycz-
ne w s∏u˝bie cywilnej

starszy kontroler, starszy informatyk, kontroler, informa-
tyk

Stanowiska wspomaga-
jàce w s∏u˝bie cywilnej

starszy laborant, laborant, m∏odszy kontroler wykszta∏cenie Êrednie”

wykszta∏cenie wy˝sze
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b) w tabeli III:
— cz´Êç XV otrzymuje brzmienie:

„XVIII. Okr´gowe inspektoraty rybo∏ówstwa morskiego

Stanowiska specjalistycz-
ne w s∏u˝bie cywilnej

starszy inspektor rybo∏ówstwa morskiego, inspektor ry-
bo∏ówstwa morskiego

Stanowiska wspomaga-
jàce w s∏u˝bie cywilnej

radiotelegrafista, obserwator po∏owów wykszta∏cenie Êrednie”

wykszta∏cenie wy˝sze

„XV. Okr´gowe i obwodowe urz´dy miar oraz okr´gowe i obwodowe urz´dy probiercze

Stanowiska koordynujà-
ce i samodzielne w s∏u˝-
bie cywilnej

kierownik laboratorium, 
kierownik pracowni

zast´pca naczelnika obwodowego urz´du wykszta∏cenie Êrednie

wykszta∏cenie wy˝sze

Stanowiska specjalistycz-
ne w s∏u˝bie cywilnej

kierownik punktu legalizacyjnego

Stanowiska wspomaga-
jàce w s∏u˝bie cywilnej

starszy probierz, probierz, starszy legalizator, legalizator wykszta∏cenie Êrednie”

wykszta∏cenie Êrednie

— po cz´Êci XVII dodaje si´ cz´Êç XVIII w brzmieniu:

2) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r.
(poz. 1236)

TABELA STOPNI S¸U˚BOWYCH URZ¢DNIKÓW S¸U˚BY CYWILNEJ I ODPOWIADAJÑCYCH IM MNO˚NIKÓW
KWOTY BAZOWEJ S¸U˚ÑCYCH DO USTALENIA WYSOKOÂCI DODATKU S¸U˚BY CYWILNEJ

Stopieƒ s∏u˝bowy Mno˝nik kwoty bazowej

I 0,47

II od 0,6 do 0,7

III od 0,8 do 0,9

IV od 1,0 do 1,1

V od 1,2 do 1,4

VI od 1,5 do 1,7

VII od 1,8 do 2,1

VIII od 2,2 do 2,5

IX od 2,6 do 2,9


