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  USTAWA

z dnia 21 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.
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 r. Nr 19,
poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy �oraz w Rządowym Centrum Legislacji,�;

2) w art. 5 w pkt 1 w lit. a) wyrazy �komornicy sądowi� zastępuje się wyrazami �pra-
cownicy Rządowego Centrum Legislacji�;

3) po art. 29a dodaje się art. 29b-29d w brzmieniu:
�Art. 29b. W 2002 r. kwoty bazowe i wynagrodzenia osób nieobjętych mnożni-

kowymi systemami wynagrodzeń nie są waloryzowane.
Art. 29c. 1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w 2002 r. dla pracowników, o

których mowa w art. 5 pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku po-
przedniego, bez wynagrodzeń wypłaconych ponad wynagrodzenia
ustalone zgodnie z art. 6, które mogą wynikać z przepisów wydanych
na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1-4 oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeże-
niem ust. 2.

2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, dla nauczycieli ustala się z
uwzględnieniem zwiększenia wynagrodzeń wynikających
z uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, określonych w
art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i
Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615).

Art. 29d. W 2002 r. wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w
art. 9 ust. 3 pkt 1, nie mogą przekroczyć wielkości wynagrodzeń finan-
sowanych z tych środków w 2001 r.�.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2001
r. Nr 154, poz. 1799
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Art. 2.
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi pod-
miotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) po art. 29
dodaje się art. 29a w brzmieniu:

�Art. 29a. 1. W 2002 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, o którym mowa w art. 8, ustala się w wyso-
kości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
2000 r.

2. W 2002 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne osób wymienio-
nych w art. 2 przysługuje w wysokości ustalonej w 2001 r.�.

Art. 3.
1. W 2002 r. wielkość wynagrodzeń nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń z

2001 r. w następujących jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów pu-
blicznych:

1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i try-
bunałach wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr
12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368 i Nr
145, poz. 1623),

2) samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budże-
towych oraz gospodarstwach pomocniczych samorządowych jednostek budże-
towych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli w związku z uzyskaniem
kolejnego stopnia awansu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy
- Karta Nauczyciela,

3) jednostkach badawczo-rozwojowych,

4) państwowych lub samorządowych instytucjach kultury,

5) funduszach celowych,

6) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego i zarządzanych przez nie funduszach,

7) placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk,

8) kasach chorych,

9) państwowych lub samorządowych osobach prawnych utworzonych na podsta-
wie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego, samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej oraz państwowych szkół wyższych i innych
jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.
385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
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poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z
2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383).

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawne-
go, o którym mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w 2002 r. ustala się w warun-
kach porównywalnych z 2001 r.

3. Przez wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, rozumie się wydatki pieniężne
oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane pracownikom zatrudnionym na pod-
stawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy o wyna-
gradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zaliczone - według
zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny - do �wynagrodzeń bez wypłat z zysku�.

Art. 4.
W podmiotach prawnych sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 1,
nie stosuje się w 2002 r. przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz.
1080).

Art. 5.
W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856) w art. 15 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

�6. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków
kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną
według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagro-
dzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6. Wielokrotność ta nie może być
mniejsza niż 3,0.�.

Art. 6.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o
zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) w art. 14f skreśla się ust. 2.

Art. 7.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
ściowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr
113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr
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103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy � , Przewodniczącego Komisji i je-
go zastępców oraz dla dyrektora generalnego urzędu Komisji�;

2) skreśla się ust. 3.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.


