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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obs∏ugi
zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lip-
ca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów

Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410
i Nr 264, poz. 2204) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Ustala si´:
1) tabele miesi´cznych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego, stanowiàce za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia;

2) tabel´ stawek dodatku funkcyjnego, stanowiàcà
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowaƒ, dodatku funkcyj-
nego i kwalifikacji wymaganych od pracowników,
stanowiàce za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „najni˝-
szym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie si´ przez
to najni˝sze wynagrodzenie zasadnicze dla pracowni-
ków administracyjnych i pracowników obs∏ugi zatrud-
nionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów
Powszechnych i Prokuratury, zwanych dalej „pracow-
nikami”, w pierwszej kategorii zaszeregowania, usta-
lone w tabelach miesi´cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury, zwany dalej „Dy-
rektorem Krajowego Centrum”, mo˝e, w uzasadnio-
nych przypadkach, skróciç pracownikowi okres pracy
zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wy∏à-
czeniem stanowisk, dla których wymagany okres pra-
cy zawodowej okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 4. 1. Z tytu∏u okresowego zwi´kszenia obowiàz-
ków s∏u˝bowych lub powierzenia dodatkowych zadaƒ
o wysokim stopniu z∏o˝onoÊci lub odpowiedzialnoÊci
Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e przyznaç pracow-
nikowi na czas okreÊlony dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny mo˝e byç przyznawany rów-
nie˝ ze wzgl´du na charakter pracy i zakres wykony-
wanych zadaƒ; dodatek przyznaje si´ na czas okreÊlo-
ny, a w indywidualnych przypadkach tak˝e na czas
nieokreÊlony.

3. Dodatek specjalny jest wyp∏acany w ramach po-
siadanych Êrodków na wynagrodzenia, w kwocie nie-
przekraczajàcej 40 % ∏àcznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. Dodatek specjalny mo˝e byç podwy˝szany
w szczególnie uzasadnionych przypadkach do kwoty
nieprzekraczajàcej 60% ∏àcznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Przepisy ust. 1—4 nie dotyczà pracowników za-
trudnionych na stanowiskach obs∏ugi.

§ 5. 1. Pracownikowi przys∏uguje dodatek za prace
wykonywane w warunkach ucià˝liwych lub szkodli-
wych dla zdrowia:

1) przy pierwszym stopniu ucià˝liwoÊci lub szkodli-
woÊci — w wysokoÊci do 5 %,

2) przy drugim stopniu ucià˝liwoÊci lub szkodliwoÊci
— w wysokoÊci do 10 %,

3) przy trzecim stopniu ucià˝liwoÊci lub szkodliwoÊci
— w wysokoÊci do 15 %

— najni˝szego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, jest okre-
Êlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Prace okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia w pkt 1 lit. d i e oraz pkt 2 lit. b, d i e uwa˝a si´
za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia, uzasadniajàcych przyznanie dodatku, je˝eli w Êro-
dowisku pracy sà przekroczone najwy˝sze dopuszczal-
ne st´˝enia i nat´˝enia czynników szkodliwych dla
zdrowia okreÊlone w odr´bnych przepisach, stwier-
dzone przez laboratoria, o których mowa w przepisach
w sprawie badaƒ i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy.

4. Dodatek przys∏uguje pracownikom wykonujà-
cym prace okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia w pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, c—h, co najmniej przez
80 godzin w miesiàcu, natomiast pracownikom wyko-
nujàcym prace okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozpo-
rzàdzenia w pkt 3 lit. b — przez po∏ow´ dopuszczalne-
go czasu przebywania w strefie zagro˝enia.

§ 6. 1. Tworzy si´ fundusz nagród, z przeznacze-
niem na nagrody za szczególne osiàgni´cia w pracy
zawodowej, w wysokoÊci 3 % planowanych wynagro-
dzeƒ osobowych, pozostajàcy w dyspozycji Dyrektora
Krajowego Centrum.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e byç podwy˝szany przez Dyrektora Krajowego Cen-
trum w ramach posiadanych Êrodków na wynagro-
dzenia.

§ 7. Godzinowà stawk´ wynagrodzenia zasadni-
czego wynikajàcego z osobistego zaszeregowania
pracownika, okreÊlonego stawkà miesi´cznà, ustala
si´, dzielàc miesi´cznà stawk´ wynagrodzenia przez
liczb´ godzin pracy przypadajàcych do przepracowa-
nia w danym miesiàcu.

§ 8. Pracownikowi wykonujàcemu prac´ w porze
nocnej przys∏uguje dodatek do wynagrodzenia za ka˝-
dà godzin´ pracy w porze nocnej w wysokoÊci 20 %
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie
ni˝szy jednak od dodatku ustalonego na podstawie
art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1)).

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68 poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i
Nr 133, poz. 935.
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§ 9. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach obs∏ugi tworzy si´ fundusz premiowy w ra-
mach posiadanych Êrodków na wynagrodzenia.

2. WysokoÊç funduszu premiowego, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala
Dyrektor Krajowego Centrum.

§ 10. 1. Kierowcy, z wyjàtkiem kierowcy samocho-
du osobowego, za powierzone mu dodatkowe czyn-
noÊci niewchodzàce w zakres jego normalnych obo-
wiàzków przys∏uguje dodatek w wysokoÊci nieprze-

kraczajàcej 60 % najni˝szego wynagrodzenia zasadni-
czego.

2. WysokoÊç dodatku, o którym mowa w ust. 1, za
wykonywanie poszczególnych czynnoÊci ustala Dy-
rektor Krajowego Centrum, uwzgl´dniajàc rodzaj
czynnoÊci i ich ucià˝liwoÊç.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2006 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 29 sierpnia 2006 r.
(poz. 1114) 

Za∏àcznik nr 1

TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
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B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obs∏ugi
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Za∏àcznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
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Za∏àcznik nr 3

A. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡, DODATKU FUNKCYJNEGO I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH
OD PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 
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B. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡, DODATKU FUNKCYJNEGO I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH
OD PRACOWNIKÓW OBS¸UGI
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Za∏àcznik nr 4

WYKAZ PRAC WYKONYWANYCH W WARUNKACH UCIÑ˚LIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

1) Do pierwszego stopnia ucià˝liwoÊci lub szkodliwo-
Êci dla zdrowia zalicza si´ prace wykonywane:
a) w pomieszczeniach, w których ze wzgl´du na

technologi´ produkcji jest konieczne stosowa-
nie wy∏àcznie oÊwietlenia elektrycznego,

b) w warunkach nara˝enia na promieniowanie ul-
trafioletowe lub podczerwone,

c) w pomieszczeniach zamkni´tych, w których
utrzymuje si´ stale temperatura efektywna po-
wy˝ej 25 °C lub poni˝ej 10 °C,

d) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów nie-
wywo∏ujàcych zw∏óknienia tkanki p∏ucnej,

e) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
toksycznych niekumulujàcych si´ w organizmie,

f) w warunkach nara˝enia na wibracj´ ogólnà.

2) Do drugiego stopnia ucià˝liwoÊci lub szkodliwoÊci
dla zdrowia zalicza si´ prace wykonywane:
a) w pomieszczeniach zlokalizowanych poni˝ej po-

ziomu otaczajàcego terenu — zgodnie z przepi-
sami w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy,

b) w warunkach nara˝enia na ha∏as,
c) w warunkach nadmiernego obcià˝enia wysi∏-

kiem fizycznym, co najmniej 2 000 kcal dla m´˝-
czyzn i 1 200 kcal dla kobiet, lub wymagajàce
wymuszonej pozycji cia∏a,

d) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów wy-
wo∏ujàcych zw∏óknienie tkanki p∏ucnej,

e) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
toksycznych kumulujàcych si´ w organizmie.

3) Do trzeciego stopnia ucià˝liwoÊci lub szkodliwoÊci
dla zdrowia zalicza si´ prace wykonywane:
a) w warunkach nara˝enia na promieniowanie jo-

nizujàce,
b) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie pól elek-

tromagnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci
w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie za-
gro˝enia,

c) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
i czynników rakotwórczych, których wykaz okre-
Êlajà odr´bne przepisy,

d) pod ziemià lub pod wodà,
e) na wysokoÊci powy˝ej 2 m i w wykopach poni-

˝ej 2 m uznane za niebezpieczne w przepisach
o bezpieczeƒstwie i higienie pracy,

f) przy wytwarzaniu, stosowaniu, magazynowa-
niu i transportowaniu gazów, paliw i materia-
∏ów wybuchowych,

g) w szczególnoÊci wewnàtrz zbiorników, apara-
tów, kana∏ów, studni, których wykonywanie wy-
maga specjalnego zezwolenia,

h) w kontakcie z materia∏em zakaênym, chorymi
zakaênie ludêmi albo zwierz´tami.


