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Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ  zwià-
zanych z pracà dla pracowników zatrudnionych w paƒ-
stwowych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych
w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
(Dz. U. Nr 95, poz. 437, z 1997 r. Nr 39, poz. 242 i Nr 44,
poz. 281, z 1998 r. Nr 42, poz. 249, z 1999 r. Nr 7, poz. 59
i Nr 36, poz. 345 oraz z 2000 r. Nr 27, poz. 332) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´, z zastrze-
˝eniem ust. 2, do pracowników paƒstwowych
jednostek sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w za-
kresie budownictwa i gospodarki przestrzen-
nej, zatrudnionych w:
1) jednostkach obs∏ugi inwestycyjnej (zarzà-

dach inwestycji),
2) Centralnym OÊrodku Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej,
3) innych jednostkach dzia∏ajàcych w zakresie

budownictwa i gospodarki przestrzennej.”;

2) w § 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) tabele miesi´cznych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego, stanowiàce za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia,

2) tabele procentowych stawek dodatku funkcyj-
nego, stanowiàce za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia,”;

3) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

4) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia po I Tabeli
wprowadza si´ IA Tabel´ w brzmieniu okreÊlonym
w za∏àczniku nr 3 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
przy ustalaniu wynagrodzeƒ, wymaganych kwalifika-
cji, a tak˝e Êwiadczeƒ nale˝nych pracownikom od dnia
1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 8 maja
2001 r. (poz. 526)

Za∏àcznik nr 1

TABELE
MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
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Za∏àcznik nr 2

TABELE PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
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Za∏àcznik nr 3

IA. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I WYMAGA¡ KWALIFIKACYJNYCH
PRACOWNIKÓW CENTRALNEGO OÂRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ


