
1776

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 paêdziernika 2005 r.

w sprawie sposobu i trybu post´powania z pracownikami wykonujàcymi zadania lub kompetencje
podlegajàce przekazaniu jednostkom samorzàdu terytorialnego oraz sposobu ustalania

liczby etatów podlegajàcych przekazaniu

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej
(Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dyrektor generalny urz´du wojewódzkiego,
w odniesieniu do zadaƒ i kompetencji podlegajàcych
przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r., okreÊli nie-
zw∏ocznie:

1) liczb´ etatów wykorzystywanych do realizacji tych
zadaƒ i kompetencji; 

2) imienne wskazanie pracowników wykonujàcych te
zadania i kompetencje; 

3) procentowy udzia∏ zadaƒ i kompetencji w zakresie
czynnoÊci poszczególnych pracowników.

2. W odniesieniu do zadaƒ i kompetencji podlega-
jàcych przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. czynno-

Êci, o których mowa w ust. 1, wykonuje si´ do dnia
14 sierpnia 2007 r.

§ 2. 1. Wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii marsza∏-
ka województwa lub w∏aÊciwego starosty, okreÊli
w terminie do dnia 7 listopada 2005 r., w zakresie za-
daƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu do jed-
nostek samorzàdu terytorialnego z dniem 1 stycznia
2006 r., liczb´ etatów i Êrodków finansowych przezna-
czonych na ich sfinansowanie w szczegó∏owoÊci okre-
Êlonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki fi-
nansowej jednostek bud˝etowych, zak∏adów bud˝eto-
wych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝eto-
wych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeƒ i wp∏at
do bud˝etu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, w zakresie
zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu do
jednostek samorzàdu terytorialnego z dniem 1 stycz-
nia 2008 r. wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii marsza∏-
ka województwa, wykona w terminie do dnia 1 listo-
pada 2007 r. 

§ 3. Niezw∏ocznie po dokonaniu przez wojewod´
czynnoÊci, o których mowa w § 2, dyrektor generalny
urz´du wojewódzkiego pisemnie zawiadamia pracow-
ników, którzy stanà si´ pracownikami urz´du marsza∏-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164). 



kowskiego lub starostwa powiatowego, o zmianach
majàcych nastàpiç w ich stosunku pracy, wskazujàc
nazw´ i siedzib´ nowego pracodawcy.

§ 4. 1. Wraz z imiennymi wykazami, o których mo-
wa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w po-
dziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej,
zwanej dalej „ustawà”, pracodawca przekazuje orga-
nowi przejmujàcemu zadania i kompetencje listy pra-
cowników, którzy stajà si´ odpowiednio pracownika-
mi urz´du marsza∏kowskiego lub starostwa powiato-
wego. 

2. Na listach pracowników zamieszcza si´ nast´pu-
jàce informacje o pracownikach:

1) wiek;

2) wykszta∏cenie;

3) sta˝ pracy;

4) status pracownika;

5) sk∏adniki wynagrodzenia;

6) dodatkowe uprawnienia;

7) doÊwiadczenie zawodowe na stanowisku obejmu-
jàcym zadania podlegajàce przekazaniu.

§ 5. 1. Podstawà do okreÊlenia liczby przekazywa-
nych etatów z dniem 1 stycznia 2006 r. jest kalkulacyj-
na liczba etatów przeznaczonych do wykonywania
przekazywanych ustawà zadaƒ i kompetencji, ustalo-
na zgodnie z ustawà bud˝etowà na rok 2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755),
z uwzgl´dnieniem zmian dokonanych w trakcie roku
bud˝etowego. 

2. Do okreÊlenia liczby etatów przekazywanych
z dniem 1 stycznia 2008 r. stosuje si´ ustaw´ bud˝eto-
wà na rok 2007, z uwzgl´dnieniem zmian dokonanych
w trakcie roku bud˝etowego.

3. Przekazaniu podlega liczba etatów b´dàca wyni-
kiem sumowania pe∏nych etatów i ich cz´Êci, przezna-
czonych do obs∏ugi zadaƒ i kompetencji przejmowa-
nych na mocy ustawy. Liczba etatów podlegajàcych
przekazaniu jest równa liczbie etatów, w ramach któ-
rych wykonuje si´ zadania i kompetencje podlegajàce
przekazaniu.

4. Liczba etatów przekazywanych do starostw po-
wiatowych ulega proporcjonalnemu, do obcià˝enia
odpowiedniego powiatu przekazywanymi zadaniami
i kompetencjami, podzia∏owi pomi´dzy wszystkie sta-
rostwa powiatowe z obszaru województwa. 

§ 6. 1. W przypadku gdy zadania i kompetencje
wojewody podlegajàce przekazaniu do samorzàdu
województwa wykonywane sà w u∏amkowych cz´-
Êciach etatu przez wi´cej ni˝ jednego pracownika,
a z analizy obcià˝enia pracowników tymi zadaniami
i kompetencjami wynika, ˝e pracownikami urz´du

marsza∏kowskiego stanie si´ mniejsza ni˝ dotychczas
liczba wykonujàcych te zadania pracowników:

1) dyrektor generalny urz´du wojewódzkiego w ter-
minie 7 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia zobowià˝e pisemnie pracowników do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o ich preferencjach odnoÊnie do
miejsca pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia pisma;

2) do pracowników wykonujàcych zadania podlega-
jàce przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. pisem-
ne zobowiàzanie do z∏o˝enia oÊwiadczenia prze-
kazuje si´ nie póêniej ni˝ do dnia 24 sierpnia
2007 r.;

3) dyrektor generalny urz´du wojewódzkiego dokona
do dnia 31 grudnia 2005 r. zmian w opisach stano-
wisk pracy i zakresach czynnoÊci pracowników na
poszczególnych stanowiskach pracy w sposób za-
pewniajàcy rozdzielenie zadaƒ i kompetencji, któ-
re b´dà wykonywane przez wojewodów po dniu
31 grudnia 2005 r., od zadaƒ i kompetencji podle-
gajàcych przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r.
oraz odpowiednio do dnia 31 grudnia 2007 r.
w stosunku do zadaƒ i kompetencji przekazywa-
nych z dniem 1 stycznia 2008 r., uwzgl´dniajàc:

a) dotychczasowà pracoch∏onnoÊç wykonywania
przekazywanych ustawà zadaƒ,

b) kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodowe pra-
cowników, 

c) preferencje pracowników wyra˝one w oÊwiad-
czeniach, o których mowa w pkt 1.

2. Je˝eli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1,
obcià˝enie pracowników zadaniami i kompetencjami
podlegajàcymi przekazaniu stanowiç b´dzie 1/2 lub
wi´cej etatu, pracownik wykonujàcy te zadania staje
si´ pracownikiem urz´du marsza∏kowskiego.

§ 7. 1. Przepis § 6 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu do
samorzàdu powiatowego. 

2. Pracownik staje si´ pracownikiem starostwa po-
wiatowego, je˝eli do tego starostwa przekazywane
jest co najmniej 1/2 etatu, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Po dokonaniu podzia∏u liczby etatów, o którym
mowa w § 5 ust. 4, wojewoda wskazuje starostwo po-
wiatowe lub starostwa powiatowe, których pracowni-
kami stajà si´ osoby, których zakres czynnoÊci obej-
muje przejmowane zadania w 1/2 lub wi´cej etatu,
uwzgl´dniajàc:

1) obcià˝enie powiatów realizacjà przekazywanych
zadaƒ;

2) opini´ pracownika, której nale˝y zasi´gnàç na za-
sadach okreÊlonych w § 6 ust. 1 pkt 1;

3) odleg∏oÊç miejsca zamieszkania pracownika od
siedziby starostwa powiatowego.
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§ 8. Do pracowników, w stosunku do których nie
majà zastosowania odpowiednio § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z póên. zm.2)) lub rozdzia∏u 2 ustawy z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên.
zm.3)), dotyczàce zmiany i ustania stosunku pracy. 

§ 9. 1. Podstaw´ do okreÊlenia Êrodków na wyna-
grodzenia pracowników, którzy stanà si´ pracownika-
mi urz´du marsza∏kowskiego lub starostwa powiato-
wego, stanowià: 

1) dla cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej:

a) limity zatrudnienia przeznaczone na wykonywa-
nie przekazywanych ustawà zadaƒ,

b) kwoty bazowe,

c) wynikajàce z umów o prac´ wielokrotnoÊci kwot
bazowych,

d) pozosta∏e sk∏adniki wynagrodzenia z roku po-
przedniego waloryzowane Êredniorocznym
wskaênikiem wzrostu wynagrodzeƒ;

2) dla pracowników nieobj´tych mno˝nikowymi sys-
temami wynagradzania — wynagrodzenie z roku
poprzedniego, waloryzowane Êredniorocznym
wskaênikiem wzrostu wynagrodzeƒ.

2. Je˝eli pracownik, który stanie si´ pracownikiem
urz´du marsza∏kowskiego lub starostwa powiatowe-
go, nabywa w roku 2006 lub odpowiednio w roku 2008
prawo do nagrody jubileuszowej, dotychczasowy pra-
codawca przekazuje wraz ze Êrodkami na wynagro-
dzenia, o których mowa w ust. 1, równie˝ Êrodki na
wyp∏at´ nagrody jubileuszowej.

3. Dotychczasowy pracodawca przekazuje tak˝e
Êrodki na wyp∏at´ wzrostu dodatku za wieloletnià pra-
c´ oraz proporcjonalnà do liczby przekazywanych eta-
tów cz´Êç funduszu nagród.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70
i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.


