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USTAWA   

z dnia 21 listopada 2001 r. 

 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, 
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, 
poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 
647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 
160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 
552) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W 2002 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagro-
dzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2001 r.”; 

2) w art. 3 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W 2002 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości 
wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2001 r., z wy-
łączeniem Prezesa, pierwszego zastępcy Prezesa i wiceprezesa Naro-
dowego Banku Polskiego.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, 
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 
119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) w art. 66 w ust. 3 
skreśla się wyrazy „ , z tym że wynagrodzenie ustala się z uwzględnieniem poziomu 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 
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r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 1 w lit. d) skreśla się wyraz „zawodowi”; 

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Limity zatrudnienia ustala się łącznie dla sędziów, prokuratorów, asesorów 
i aplikantów sądowych i prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. 
a) i b), oraz łącznie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 5 
pkt 1 lit. c) i d).”; 

3) dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do doko-
nywania przeniesień kwoty środków na uposażenia, nagrody rocz-
ne i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy - między czę-
ściami i działami - odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Na-
rodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.”; 

4) dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

„Art. 29a. W 2002 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe nie jest waloryzowana.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. 

 

 

 

 


