
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 marca 2022 r. 

Poz. 710 

 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTR ÓW 

z dnia 30 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie 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. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 
oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędni-
czych, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 689 i 797) w załączniku nr 1 w tabeli „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wyka-
zów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stano-
wiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej” część X „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda 
Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) 
i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej” otrzymuje 
brzmienie: 

X. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) 

i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej 

Stanowiska średniego 

szczebla zarządzania  

w służbie cywilnej 

zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, 

zastępca Komendanta Stołecznego Policji 
wykształcenie wyższe 

Stanowiska koordynujące 

w służbie cywilnej 

koordynator do spraw banków danych, 

kierownik laboratorium 
wykształcenie wyższe 

Stanowiska specjalistyczne 

w służbie cywilnej 

starszy asystent laboratoryjny, 

asystent laboratoryjny 
wykształcenie wyższe 

Stanowiska wspomagające 

w służbie cywilnej 

starszy laborant, 

laborant 

wykształcenie średnie 

lub średnie branżowe 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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