
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

Rozdział 7 

Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej 

Art. 85. 1. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie 
cywilnej. 

2. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego 
dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku 
służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. 

3. Wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej składa się z wynagrodzenia 
zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku 
za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. 

Art. 86. 1. Ustanawia się dziewięć stopni służbowych urzędników służby cywilnej. 

2. Stopniom służbowym są przyporządkowane stawki dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego 
stopnia służbowego. 

Art. 87. 1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatek 
służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek funkcyjny ustala się z 
zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad 
określa ustawa budżetowa. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

Art. 88. Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie 
dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 

Art. 89. 1. Urzędnik służby cywilnej może otrzymać kolejny stopień służbowy po uzyskaniu 
pozytywnej oceny, o której mowa w art. 81, jeżeli zawiera ona umotywowany wniosek 
bezpośredniego przełożonego o przyznanie urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia 
służbowego. 

2. Urzędnik służby cywilnej, który od otrzymania ostatniego stopnia służbowego uzyskał dwie kolejne 
następujące po sobie pozytywne oceny okresowe na jednym z dwóch najwyższych poziomów 
przewidzianych w skali ocen, otrzymuje kolejny stopień służbowy w terminie 30 dni od dnia 
zapoznania urzędnika służby cywilnej z oceną okresową. 

Art. 90. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w służbie 
cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 



2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się 
wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii 
komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w 
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 i 1600). 

Art. 91. 1. Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową w 
wysokości: 

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy 
zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii 
komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w 
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów. 

Art. 92. Członkom korpusu służby cywilnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

Art. 93. 1. Członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można 
przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. 

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych 
pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i może być przez nich podwyższany w 
ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 

Art. 94. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na 
rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 
trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 



20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia. 

2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy 
zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii 
komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w 
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów. 

4. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 

Art. 95. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą 
urzędu, w którym wykonuje pracę, przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w 
sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży 
służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. 

2. Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości na podstawie 
art. 63 ust. 2 przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd, do którego urzędnik służby cywilnej 
został przeniesiony, albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, 
wypłacane w okresie przeniesienia, jeżeli: 

1) urzędnik służby cywilnej albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub budynku 
mieszkalnego w miejscowości, do której następuje przeniesienie; 

2) przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca 
zamieszkania urzędnika. 

3. Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości przysługuje 
także: 

1) jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia; 

2) zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także 
zwrot kosztów przewozu mienia; 

3) urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymiarze 4 dni. 

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są pokrywane ze środków rezerwy budżetowej na 
funkcjonowanie służby cywilnej. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania urzędnika służby cywilnej a 
miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot 
kosztów najmu lokalu mieszkalnego, ustaloną z uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych w 
zakresie dojazdu do pracy; 



2) powierzchnię mieszkania udostępnianego urzędnikowi służby cywilnej albo sposób ustalania 
maksymalnej wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sytuacji 
rodzinnej urzędnika służby cywilnej oraz mając na względzie przeciętne ceny wynajmu mieszkań w 
miejscowości, do której następuje przeniesienie, oraz wymóg racjonalnego gospodarowania 
środkami budżetowymi; 

3) maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia, związanych z przeniesieniem, 
oraz sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę 
konieczność zrekompensowania kosztów związanych z przeniesieniem do innej miejscowości; 

4) tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 96. 1. W razie wygaśnięcia stosunku pracy urzędnika służby cywilnej z powodu tymczasowego 
aresztowania, dyrektor generalny urzędu, w którym urzędnik ten wykonywał pracę, jest obowiązany 
ponownie zatrudnić go, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe, jeżeli postępowanie karne 
zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a urzędnik zgłosił swój powrót do pracy w 
ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo 
amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. 

3. W razie odmowy ponownego zatrudnienia w służbie cywilnej, przysługuje odwołanie do sądu 
pracy. 

Art. 97. 1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 
średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni. 

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady 
czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W 
rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni. 

3. Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala 
dyrektor generalny urzędu według zasad określonych, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady 
Ministrów. Dni tygodnia niebędących dniami pracy w urzędzie nie wlicza się do urlopu 
wypoczynkowego. 

4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów powinien brać pod 
uwagę potrzebę zapewnienia sprawnej pracy urzędu, w tym obsługi interesantów oraz zróżnicowany 
charakter zadań wykonywanych przez członków korpusu służby cywilnej. 

5. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego 
wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w 
niedziele i święta. 

6. Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach 
nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. 



7. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej 
przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. 

8. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym 
tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny. 

9. Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz dzień 
wolny, o którym mowa w ust. 8, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop 
wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 

10. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz – bez ich zgody – do członków korpusu 
służby cywilnej sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat ośmiu. 

Art. 98. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na 
zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. W razie rozwiązania z pracownikiem służby cywilnej stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu, 
pracownikowi temu przysługuje emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył 60 lat, a kobieta – 55 lat oraz 
jeżeli ma wymagany okres zatrudnienia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. 

Art. 99. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk, 

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach 
urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych, 

3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej, 

4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego 
stopnia służbowego, 

4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3, 

5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania 

– kierując się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą 
zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. 

Art. 100. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, sposób uwzględniania 
wyników wartościowania stanowisk pracy przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego członków 
korpusu służby cywilnej w urzędach. 

Art. 101. Prezes Rady Ministrów, mając na względzie szczególny charakter wykonywanych zadań i 
warunki ich wykonywania, może określać, w drodze rozporządzenia: 



1) uprawnienia szczególne w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących niektórym kategoriom 
członków korpusu służby cywilnej oraz zasady przyznawania tych świadczeń i ich wysokość, 

2) inne dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w ustawie 

– jeżeli te świadczenia i dodatki były przewidziane w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w 
życie ustawy. 

Art. 102. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 101, Prezes Rady Ministrów może określić także 
inne świadczenia i dodatki oraz warunki i tryb ich przyznawania, kierując się potrzebą zwiększenia 
efektywności wykonywanych zadań przez członków korpusu służby cywilnej. 

Art. 103. Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym na stanowiskach wymagających 
kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 91a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), a okres zatrudnienia na 
tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela 
określone w tej ustawie. 

Art. 104. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach członkowie korpusu służby cywilnej 
korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Art. 105. 1. Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w 
wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia w służbie 

cywilnej 1 dzień. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni. 

2. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza się okres 
zatrudnienia w administracji publicznej. 


