
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. 

Poz. 842 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia 
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na 
poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposaże-
nia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2014 r. poz. 1479), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1423); 

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek 
uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Anty- 
korupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 447). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1423), które 
stanowią: 

„§ 2. Wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat określony w rozporządzeniu zmienianym w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funk-
cjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego od dnia 1 stycznia 2015 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 447), które stanowią: 

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia sto-
suje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 842 

 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 6 czerwca 2016 r. (poz. 842)  

 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 października 2010 r. 

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1411, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na poszcze-
gólnych stanowiskach służbowych. 

2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego określa tabela, stanowiąca 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1.2) Uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzrasta z tytułu wysługi lat 
o 5% po 5 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby. 

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tytułu wysłu-
gi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych. 

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaokrągla się do 
10 groszy w górę. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadni-
czego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu 
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 895 oraz z 2007 r. poz. 370). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3). 
  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224, 

1268 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 615. 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1423), które weszło w życie z dniem 
6 października 2015 r. 

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 października 2010 r. 



      

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 842 

 
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 6 października 2010 r.4) 

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY  

CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO 

Lp. Stanowisko służbowe 
Stawka uposażenia zasadniczego 

w złotych 

1 Szef 10 500−13 500 

2 Zastępca Szefa 9200−12 000 

3 Dyrektor departamentu 8200−9200 

4 Dyrektor biura 7800−9200 

5 Dyrektor delegatury 7800−9200 

6 Zastępca dyrektora departamentu 7600−8700 

7 Naczelnik wydziału 7200−8300 

8 Zastępca naczelnika wydziału 6200−7800 

9 Kierownik sekcji 5300−7800 

10 Radca prawny 3600−7800 

11 Audytor 3600−7800 

12 Ekspert 3600−7800 

13 Agent specjalny 6500−7000 

14 Starszy agent 5400−6200 

15 Agent 4800−5200 

16 Młodszy agent 4400−4600 

17 Starszy inspektor 4000−4200 

18 Inspektor 3600−3800 

19 Młodszy inspektor 3200−3400 

 

                                                           
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 447), które weszło w życie z dniem 
19 kwietnia 2016 r. 


