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Dz.U.99.110.1255   [+] 

ustawa 

z dnia 23 grudnia 1999 r. 

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

(Dz.U. z dnia 30 grudnia 1999 r.) 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 

Art. 2. 

Przez użyte w ustawie określenia: 

1) 

państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą 
gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o finansach 
publicznych"; 

2) 

 

pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz żołnierzy 
zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy 
odbywających okresową służbę wojskową, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożarnej - z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką - oraz 
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Więziennej i Służby Celnej, 

3) 

wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób 
zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe 
oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw 
żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2, 

4) 

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na dany rok 
budżetowy w stosunku do roku poprzedniego, 

5) 



(uchylony) 

6) 

kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze 
budżetowej z 1999 r. w wysokości 1 135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla osób, o których mowa w 
art. 5 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2)). 

Art. 3. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) 

pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz 
sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem 
pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c, 

2) 

(uchylony) 

3) 

osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

4) 

(uchylony) 

Art. 4. 

1. 

Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. 

2. 

Wynagrodzenia osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. 

3. 

Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla poszczególnych grup 
pracowników. 

Art. 5. 

Pracownikami państwowej sfery budżetowej są: 

1) 

osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 

a) 



 

osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi 
członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, 
pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celnej, członkowie służby 
zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej 
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 

b) 

 

sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej 
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane 
ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy 
prokuratorscy, 

c) 

nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, 

d) 

żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2, 

2) 

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

Art. 6. 

1. 

Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których mowa w art. 5 
pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. 

Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b, określane są zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. 
zm.3)) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1070, z późn. zm.4)). 

3. 

Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c, określane są zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 
późn. zm.5)). 

Art. 7. 

1. 



Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie 
przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

2. 

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych 
zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję 
średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 
następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o: 

1) 

prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto, 

2) 

prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

3) 

prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw, 

4) 

prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej, 

5) 

prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia, 

6) 

prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej, 

7) 

wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nie 
objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

3. 

Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od dnia 
przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

4. 

Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodni, w drodze uchwały, 
wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 
Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń 
zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników. 

5. 

Jeżeli w terminie do dnia 20 lipca nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne 



wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą 
być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2. 

6. 

Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu 
dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 
1080, z późn. zm.7)). 

Art. 8. 

1. 

Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 
miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. 

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez organy administracji rządowej następuje w terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

Art. 9. 

1. 

W ustawie budżetowej ustala się: 

1) 

(uchylony) 

2) 

kwoty bazowe, 

3) 

średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 

4) 

kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup 
pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i 
wydatków. 

2. 

(uchylony) 

3. 

(uchylony) 



4. 

Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane wynagrodzenia finansowane z 
Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Art. 10. 

W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla państwowych jednostek 
budżetowych na: 

1) 

zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań, 

2) 

zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z 
kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i 
odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla 
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których 
średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, 

3) 

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
organy administracji rządowej. 

Art. 10a. 

 

Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień kwoty środków 
na uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy - między częściami i 
działami - odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 
Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Art. 11. 

 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, 
Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500) w art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują 
brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie żołnierzy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną 
według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
w drodze rozporządzenia.". 

Art. 12. 



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 oraz z 1998 r. Nr 155, 
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 

 

w art. 2a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego 
odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 
trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa 
budżetowa."; 

2) 

 

w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie 
kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.". 

Art. 13. 

 

W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 
r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 
679 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska 
sędziego, wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa 
ustawa budżetowa; wysokość wynagrodzenia sędziów różnicuje staż pracy i pełnione funkcje.". 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, 
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 
406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, 
poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, 
Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, 
poz. 853 i Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 

 

w art. 71 §1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów równorzędnych sądów jest równe i stanowi, odpowiednio do 
rangi stanowiska sędziego, wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według 



odrębnych zasad określa ustawa budżetowa; wysokość wynagrodzenia sędziów różnicuje staż pracy i 
pełnione funkcje."; 

2) 

 

w art. 120 § 6 otrzymuje brzmienie: 

"§ 6. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska, 
wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa 
budżetowa.". 

Art. 15. 

 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 
509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, 
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753 , Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 994, z 1998 Nr 98, poz. 
607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 75, poz. 853) w 
art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora, 
wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa 
budżetowa; wysokość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych jednostek organizacyjnych 
różnicuje staż pracy i pełnione funkcje.". 

Art. 16. 

 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 
107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 
163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, 
poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 
106, poz. 668) w art. 99 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.". 

Art. 17. 

 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526 i 
Nr 53, poz. 548) w art. 86 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 



4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.". 

Art. 18. 

 

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 
1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, 
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 101, poz. 1178) w art. 82c wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) 

skreśla się ust. 3; 

2) 

w ust. 4 i 4a po wyrazach "Biura Rzecznika Ubezpieczonych" przecinek zastępuje się kropką i skreśla 
się wyrazy "z uwzględnieniem poziomu płac w instytucjach ubezpieczeniowych."; 

3) 

w ust. 5 po wyrazach "osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" przecinek zstępuje się 
kropką i skreśla się wyrazy "z tym że wynagrodzenie ustala się z uwzględnieniem poziomu płac w 
instytucjach ubezpieczeniowych.". 

Art. 19. 

 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 
94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 
1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) w art. 103 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.". 

Art. 20. 

 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 
1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 
680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436) w art. 85 ust. 3 i 4 otrzymują 
brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 



4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.". 

Art. 21. 

 

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) w art. 96 ust. 3 i 4 otrzymują 
brzmienie: 

"3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 

4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.". 

Art. 22. 

W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 
153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 
1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 
802 i Nr 109, poz. 1236) w art. 151 a wprowadza się następujące zmiany: 

1) 

skreśla się ust. 2; 

2) 

w ust. 3 i 3a po wyrazach "oraz zasady ich wynagradzania" przecinek zstępuje się kropką i skreśla się 
wyrazy "z uwzględnieniem poziomu płac w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń.". 

Art. 23. 

 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i 
Nr 91, poz. 1042) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania 
pracowników URE.". 

Art. 24. 

 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882) 
w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Komornik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości kwoty bazowej, której wysokość 
ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.". 

Art. 25. 



W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i z 1999 r. Nr 72, 
poz. 802) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 

 

w art. 1 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2) zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i 
trybunałach, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 
778), oraz w Rządowym Centrum Legislacji, 

3) samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
wymienionej w pkt 2,"; 

2) 

 

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego 
przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, 
uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 
oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia do pracy.". 

Art. 26. 

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 
r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 

 

w art. 86 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych 
jednostkach budżetowych,"; 

2) 

 

w art. 88 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)jednostkom podległym - o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, oraz limitach 
zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,"; 

3) 



w art. 89 w ust. 3 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "w tym wynagrodzeń, oraz limitach 
zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń"; 

4) 

 

w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Rezerwą celową na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian 
organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych dysponuje Rada 
Ministrów.". 

Art. 27. 

 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 
778) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. Wynagrodzenie w służbie cywilnej ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, 
której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.". 

Art. 28. 

 

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802) w art. 49 ust. 2 i 3 
otrzymują brzmienie: 

"2. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której 
wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w 
ust. 2. Rada Ministrów, określając wielokrotność kwoty bazowej, powinna kierować się szczególnymi 
zadaniami, jakie wykonuje Służba Celna.". 

Art. 29. 

W roku 2000 kwoty bazowe wynoszą dla: 

1) 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych 
członków samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych, komorników 
sądowych, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej - 1 
490,30 zł, 

2) 

sędziów i prokuratorów - 1 211,50 zł, 

3) 

żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 pkt 2, którzy podjęli służbę przed dniem 1 
stycznia 1999 r. - 1 211,50 zł, 



4) 

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 pkt 2, którzy podjęli służbę po 
dniu 1 stycznia 1999 r. - 1 446,70 zł. 

Art. 29a. 

W 2002 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest 
waloryzowana. 

Art. 29b. 

W 2002 r. kwoty bazowe i wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi 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 poprzedniego, 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 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. 

Podstawę, o której mowa w ust. 1, dla nauczycieli ustala się z uwzględnieniem: 

1) 

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, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 
1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984), 

2) 

zwiększenia z dniem 1 października 2002 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli do wysokości, o 
której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1. 

Art. 29d. 

W 2002 r. wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1, nie mogą 
przekroczyć wielkości wynagrodzeń finansowanych z tych środków w 2001 r. 

Art. 29e. 

W 2003 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest 
waloryzowana. 

Art. 29f. 

 



Przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. d, rozumie się również żołnierzy 
odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową. 

Art. 29g. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za okres od dnia 1 marca 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. 
Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w tym okresie nie jest 
waloryzowana. 

Art. 29h. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2010 r. ustala się w 
wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2010 r. kwota bazowa dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. 

Art. 29i. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r. ustala się w 
wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2011 r. kwota bazowa dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. 

Art. 30. 

1. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 31, zachowują 
moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 
niniejszej ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z jej przepisami, nie dłużej niż do 
dnia 15 czerwca 2000 r. 

2. 

Przepisy wykonawcze określające wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 
państwowej sferze budżetowej zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych 
określających, odpowiednio, wielokrotność lub mnożnik kwot bazowych, nie dłużej niż do dnia 15 
czerwca 2000 r. 

Art. 31. 

 

Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w 
państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, 
poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i 1016 i Nr 160, 
poz. 1059 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 684 i Nr 72, poz. 802). 

Art. 32. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, 
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 



2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 
poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 
257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 75, poz. 398. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 
1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 
r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, 
poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, 
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 
178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, 
poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 
138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i 
Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 
157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228 i Nr 205, poz. 1364. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 
2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 
1707. 


