
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. 

Poz. 651 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 marca 2017 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 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 
1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379) 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. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1: 

a) w tabeli I „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji 
zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach ministrów 
i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów admini-
stracji rządowej, w jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami 
są organy administracji rządowej, oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” część III „Ministerstwo Finansów” 
otrzymuje brzmienie: 

III. Ministerstwo Finansów 

Stanowiska średniego szczebla 
zarządzania w służbie cywilnej 

główny księgowy budżetu państwa, 
główny księgowy obsługi subwencji 
ogólnej i wpłat jednostek samorządu 

terytorialnego,  
główny księgowy obsługi środków 

własnych Unii Europejskiej, 
główny księgowy obsługujący dochody 

budżetu środków europejskich 

według odrębnych przepisów 

b) w tabeli III „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifi-
kacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach podległych 
ministrom lub centralnym organom administracji rządowej”: 

– tytuł tabeli III otrzymuje brzmienie: 

„III. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓL-
NYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA 
PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB 
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CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KRAJOWEJ INFORMACJI 
SKARBOWEJ I IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ”, 

– w części I „Wszystkie urzędy” grupa stanowisk „Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej” oraz grupa 
stanowisk „Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej” otrzymują brzmienie: 

Stanowiska koordynujące w służbie 
cywilnej 

 

naczelnik (kierownik) wydziału, 
zastępca naczelnika wydziału, 

kierownik samodzielnego oddziału 
podległego centralnemu organowi 

administracji rządowej,  
kierownik zespołu (samodzielnego 
oddziału, oddziału, samodzielnego 

działu, działu, samodzielnego referatu, 
referatu, sekcji), 

kierownik laboratorium,  
kierownik pracowni 

wykształcenie wyższe 
 

główny księgowy, 
zastępca głównego księgowego, 
pełnomocnik do spraw ochrony 

informacji niejawnych 

według odrębnych przepisów 
 

Stanowiska samodzielne w służbie 
cywilnej 

audytor wewnętrzny, 
radca prawny 

według odrębnych przepisów 

główny specjalista, 
główny programista 

wykształcenie wyższe 
 

kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie 

– część V „Izby skarbowe” otrzymuje brzmienie: 

V. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe 

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 
 

dyrektor izby administracji skarbowej, 
dyrektor Krajowej Informacji 

Skarbowej, 
zastępca dyrektora izby administracji 

skarbowej, 
zastępca dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, 
naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego, 
zastępca naczelnika urzędu 

skarbowego, 
zastępca naczelnika urzędu celno-

-skarbowego 

według odrębnych przepisów 
 

Stanowiska samodzielne w służbie 
cywilnej 

 

radca skarbowy, 
główny ekspert skarbowy, 
starszy ekspert skarbowy, 

ekspert skarbowy 

wykształcenie wyższe 
 

oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze 

Stanowiska specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

 

starszy kontroler skarbowy wykształcenie wyższe 

starszy kontroler rozliczeń, 
starszy poborca skarbowy, 

wykształcenie średnie 
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kontroler skarbowy, 
kontroler rozliczeń, 

młodszy kontroler skarbowy 

Stanowiska wspomagające w służbie 
cywilnej 

poborca skarbowy wykształcenie średnie 

– uchyla się część VI „Urzędy skarbowe” oraz część VII „Urzędy kontroli skarbowej”, 

– w części X „Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze” grupa stanowisk „Stano-
wiska koordynujące w służbie cywilnej” otrzymuje brzmienie: 

Stanowiska koordynujące w służbie 
cywilnej 

zastępca naczelnika obwodowego 
urzędu 

wykształcenie średnie 

– uchyla się część XIV „Izby celne i urzędy celne”, 

c) w tabeli IV „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifi-
kacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektora-
tach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb,  
inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży” w części XIV „Powia-
towe inspektoraty weterynarii” w kolumnie pierwszej wyrazy „Stanowiska średniego szczebla zarządzania 
w służbie cywilnej” zastępuje się wyrazami „Wyższe stanowiska w służbie cywilnej”; 

2) w załączniku nr 2 tabela II otrzymuje brzmienie: 

II. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRO-
DZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W KRAJOWEJ INFORMACJI 
SKARBOWEJ, IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDACH SKARBOWYCH ORAZ URZĘDACH 
CELNO-SKARBOWYCH 

Grupa stanowisk Mnożnik 

1 2 

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0–7,0 

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej 
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 

1,0–4,2 

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0–3,0 

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0–2,7 

§ 2. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia w Krajowej Informacji 
Skarbowej albo w izbie administracji skarbowej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowi-
ska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być zatrudniony na takim stanowisku. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 lit. c z mocą od 
dnia 18 października 2016 r., a § 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 z mocą od dnia 1 marca 2017 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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