
 Projekt 

 

 

U S T AWA  

z dnia…………………..2016 r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430, z późn. zm.2)), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie : 

„o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych osób”; 

2) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Ustawa ustala również zasady wynagradzania małżonka Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wykonywania przez niego zwyczajowo przyjętych 

obowiązków.”; 

                                                           

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z 
dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 
Rządu, ustawę z dnia  24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawę z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 4 marca 
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz 
ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r.  poz. 654 oraz z 2015 r. 
poz. 1348 i 1960. 
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3) art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. 1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze (Wzas) osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oblicza się według wzoru: 

Wzas n = (Wmin + Wprz) x 2 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

n - rok, dla którego obliczane jest wynagrodzenie, 

Wzas n – wynagrodzenie zasadnicze dla roku n, 

Wmin – wynagrodzenie minimalne dla aktualnego roku ustalane w trybie 

przewidzianym w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2015 poz. 2008), 

Wprz – ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 

gospodarce narodowej, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

748, 1240, 1302 i 1311). 

3. Dodatek  funkcyjny (Df) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

oblicza się według wzoru:  

 

Df = ((((Wmin + Wprz)/2) x ((PKBn + PKBn-1+ PKBn-2)/3)/G²)/10 x Mf 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Wmin – wynagrodzenie minimalne dla aktualnego roku ustalane w trybie 

przewidzianym w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. (Dz. U. z 2015 poz. 2008), 

Wprz – ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 

gospodarce narodowej, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 

748, 1240, 1302 i 1311), 

PKB - średnia ważona w procentach wzrostu wartości produktu krajowego brutto 

w cenach stałych za okres ostatnich 3 lat, obliczona na podstawie danych ostatnio 

opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
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Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” dla roku n-1 i n-2 oraz 

prognozowanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej dla roku n, 

G – ostatnio ogłoszony współczynnik Giniego, publikowany przez GUS w ramach 

badań EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) 

regulowanych rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i 

warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1), zmienionym 

rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 

września 2005 r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 6), 

Mf – mnożnik funkcyjny. 

4. Wysokość mnożnika funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, przyjmowana do 

określania wysokości wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy. 

5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza, zgodnie z ust. 2 - 4, na dzień 

10 marca danego roku i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 marca danego roku 

wysokość wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  

6. Wysokość wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe obliczoną i ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

stosuje się od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego. 

7. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe, obliczone zgodnie z ust. 2-4 zaokrągla się do 

pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy 

pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych 

złotych.”; 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Wysokość wynagrodzenia małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

stanowi 55% wysokości wynagrodzenia, przysługującego zgodnie z art. 2a 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

5) po art. 3b dodaje się art. 3c w brzmieniu: 

„Art. 3c. 1. Rada Ministrów ustala, w drodze uchwały, wysokość nagród dla 

Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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2. Prezes Rady Ministrów ustala, na wniosek właściwego ministra lub Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wysokość nagród dla sekretarza i podsekretarza 

stanu."; 

6) w art. 4  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do małżonka Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

7) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do małżonka Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

8) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: 

„5c. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe przysługuje zwrot 

kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu z miejsca stałego 

zamieszkania do miejscowości, w której objęła ona stanowisko, i z powrotem na 

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)) według 

zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.4)) w art. 116 w ust. 4 w pkt 

1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. 

zm.5)) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego,”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220) w art. 45¹ ust. 2 

otrzymuje brzmienie: 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz  z 2015 r. 
poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 
2183 i 2281. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 
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„2.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na 

podstawie art. 471 ust. 1, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wymienione w art. 2 ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 79,  poz. 430, z późn. zm.6)).”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

446) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 

łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla członków 

korpusu służby cywilnej.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1605) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uposażenie składa się wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego  

obliczanych według wzorów określonych w art. 2a ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 31 lipca 1981 r. o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

osób (Dz. U. z 2011 r. poz. 430, z późn. zm.7)), przy czym wysokość mnożnika funkcyjnego 

służącego do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego wynosi 0,05. Przepisy art. 2a ust. 5 - 

7 ustawy  z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych osób stosuje się odpowiednio. ”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 356, z późn zm.8)), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego małżonka”; 

2) w art. 1 ust. 1otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustawa określa uprawnienia byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanego dalej "byłym Prezydentem", wybranego poczynając od 1989 r. w wyborach 

powszechnych oraz jego małżonka.”; 
                                                           

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 1998 r.  poz. 1065 oraz z 2011 r.  poz. 407 i  654. 
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3) w art. 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

„1. Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w 

wysokości odpowiadającej 75% kwoty wynagrodzenia ustalonego w przepisach o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych osób dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "uposażeniem.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Małżonkowi byłego Prezydenta, który pozostawał z nim w związku 

małżeńskim w czasie sprawowania przez niego urzędu Prezydenta przysługuje 

miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% kwoty wynagrodzenia 

ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych osób dla małżonka Prezydenta.”; 

4) w  art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prawa do uposażenia małżonka 

byłego Prezydenta.”; 

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W razie śmierci byłego Prezydenta członkom jego rodziny, z wyłączeniem 

jego małżonka, przysługuje renta rodzinna oraz inne świadczenia w wysokości i na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu 

społecznym.”; 

6) w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, małżonek byłego Prezydenta traci 

uprawnienie do uposażenia przysługującego mu na podstawie ustawy.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 

555, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 618b § 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                           

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 580, 717, 852 i 
1027, z 2001 r. poz. 1071 i 1149, z 2002 r. poz. 676, z 2003 r. poz. 155, 1061i 1188, z 2004 r. poz. 514, 626, 
889, 2405 i 2641, z 2005 r. poz. 70, 461, 680, 821, 1181, 1203, 1363, 1416 i 1479, z 2006 r. poz. 118, 467, 
659, 708, 711, 1009, 1013, 1192, 1647 i 1648, z 2007 r. poz. 116, 432, 539, 589, 664, 766, 849 i 903, z 2008 
r. poz. 162, 648, 686, 802, 1133, 1308, 1344, 1485, 1571 i 1651, z 2009 r. poz. 39, 104, 171, 585, 716, 1051, 
1178, 1323, 1375, 1474 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 626, 669, 826, 842, 1228 i 1307, z 2011 r. poz. 245, 246, 
273, 654, 678, 829, 1135, 1280, 1430, 1431, 1438 i 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 
1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556, z 2015 
r. poz. 21, 290, 396, 1186, 1334, 1788, 1855 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 437.   
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„§ 3. Górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi równowartość 4,6% 

kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według 

odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy 

budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę 

obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi 

kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. ”; 

2) w art. 618f § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę 

pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze 

względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki 

wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla 

członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, 

określa ustawa budżetowa. ”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. 

zm.10)), wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 

przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych osób, oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.”; 

2) w art. 2 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

3) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, 

Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef 

Kancelarii Senatu, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby 

Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik 

                                                           

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r.  poz. 1458, z 2009 r. 
poz. 1375, z 2010 r. poz. 128 oraz z 2015 r. poz. 1635). 
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Krajowego Biura Wyborczego, małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje analizy zawartych w nim danych.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 

poz. 1445 i 1890) w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu 

miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 

członków korpusu służby cywilnej.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1392 i 1890) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu 

miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 

członków korpusu służby cywilnej.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 156) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej może być także osoba zajmująca 

kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 poz. 2099) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji 

publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których 

kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.11));”. 

                                                           

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r.  poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 
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Art. 13. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 170, z późn. zm.12)) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 

1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego 

małżonka (Dz. U. Nr 75, poz. 356, z późn. zm.13) ).”. 

Art. 14. W ustawie z dnia  24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147) w art. 37 

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 

430, z późn. zm.14));”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.15)), wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 86 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Górną granicę należności, o których mowa w ust. 2, stanowi równowartość 

4,4% kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną 

według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie 

ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, 

podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy 

budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku 

poprzedniego.”; 

2) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę 

pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii 

biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia 

                                                           

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502. 616 i 822 
oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1322. 

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 1998 r. poz. 1065, z 2011 r. poz. 407 i 654 oraz z 
2016 r. poz….). 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1296 i 1306 oraz z 
2015 r. poz. 2, 4 238, 539, 957, 978, 1045, 1137, 1348, 1418, 1587, 1595 i 1854. 
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stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty 

bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa 

budżetowa.”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.16)) w art. 41 w ust. 1 

pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób (Dz. U. z 2011 r. poz. 430, z 

późn. zm.17));”. 

Art. 17. W ustawie 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 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. 

zm.18));”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2014 poz. 1202 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1220) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

„3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie 

może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w 

ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.19)) w art. 47 w ust. 3 pkt 5 

otrzymuje brzmienie: 

                                                           

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502 i 1055, z 2015 
r. poz. 1066 i 1224 oraz z 2016 r. poz. 147. 

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 
2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991. 
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„5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.20)), oraz posłowie i senatorowie 

Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 22 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mając na 

uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych zadań dla 

procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także przyjmując, że 

wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie może przekroczyć 

50 % kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, ustalanej corocznie w 

ustawie budżetowej;”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z 

późn. zm.21)) w art. 159  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do 

ustalenia wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej, z zastosowaniem 

mnożników: 

1) dla przewodniczącego - 3,3; 

2) dla zastępcy przewodniczącego – 3; 

3) dla członków Komisji - 2,8.”. 

Art. 22. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 poz. 636, z późn. zm.22)) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli nie może być wyższe niż 

dwukrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu 

służby cywilnej.”. 

                                                           

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r.  poz. 654, z 2015 r. poz. 
1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. …). 

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 134,  550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 
1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 
1923 i 2281. 

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 855, 1066, 
1918, 1991 i 1994. 
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Art. 23. Uprawnienia przysługujące małżonkowi byłego Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej określone w ustawie, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

przysługują również małżonkowi byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranemu 

począwszy od 1989 r. w wyborach powszechnych, którego kadencja zakończyła się przed 

wejściem w życie niniejszej ustawy.  

Art. 24.1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy do ustalania wynagrodzenia: 

1) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 

2) małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej 

-  za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.  

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obliczy, zgodnie z art. 2a ust. 2 - 4, ustawy 

o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą na dzień 10 września 2016 r. i 

ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” w terminie do dnia 20 września 2016 r. wysokość wynagrodzenia osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za okres wskazany w ust. 1.  

Art. 25. Małżonek prezydenta obowiązanych jest w terminie 30 dni od dnia wejścia w 

życie ustawy, złożyć oświadczenie majątkowe, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o 

której mowa w art. 3. 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

   

 



Załącznik do ustawy z dnia……………….2016 r. (poz. …) 

 

TABELA MNOŻNIKÓW FUNKCYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA 

WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH 

KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE 

 

Lp. 

 

 Stanowisko 

 

 Mnożnik 
funkcyjny 

 

1 

 

Prezydent RP 

 
1,0 

2 

 

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego 

 

 

0,95 

3 

 

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes 
Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy 
zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

 

0,6 

4 

 

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes 
Narodowego Banku Polskiego 

 

 

0,59 

5 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik 
Praw Dziecka, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, kierownik urzędu centralnego, Szef 
Służby Cywilnej 

 

0,45 

6 

 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz 
stanu, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca 

0,4 
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Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępca 
Rzecznika Praw Dziecka, kierownik Krajowego Biura 
Wyborczego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

 

7 

 

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, 
podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Polskiej Akademii 
Nauk, Rzecznik Finansowy, wojewoda, wiceprezes Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, zastępca kierownika urzędu 
centralnego 

0,2 

8 

 

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Zastępca Rzecznika 
Finansowego, wicewojewoda 

 

0,1 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

   

Zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe1 

reguluje ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe. Szczegółowe kwestie w zakresie wynagradzania ww. osób reguluje 

dodatkowo akt wykonawczy do tej ustawy tj. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 

stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe.  

Generalnie wynagrodzenie ww. osób składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatku funkcyjnego. Ponadto na podstawie art. 3b ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, do osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe stosuje się odpowiednio przepisy art. 22, 23, 24 ust. 2, 

art. 26 i 28 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tj. 

dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, nagrody za szczególne osiągnięcia w 

pracy zawodowej, delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w którym jest 

zatrudniony, przysługują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz diety na zasadach 

stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju, w przypadku przejścia na 

emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa. Obecny system 

                                                           
1Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 
wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra, 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 
Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezesa 
Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii 
Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby 
Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego 
Biura Wyborczego; 
3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy 
Prokuratora Generalnego, wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), 
wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy 
Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy 
Rzecznika Finansowego, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, 
wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody. 
 
 



wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zawiera dwa 

podstawowe mankamenty: 

1) wieloletni brak waloryzacji na tych stanowiskach doprowadził do sytuacji, w której 

osoby o wysokich kwalifikacjach nie przyjmują ofert na kierowniczych stanowiskach 

państwowych albo rezygnują z zajmowanych stanowisk, z uwagi na relatywnie niski poziom 

wynagrodzeń. Ponadto obecny system wynagradzania osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe doprowadził do sytuacji, w której pracownicy zatrudnieni na 

wyższych stanowiskach w służbie cywilnej w danym urzędzie są lepiej wynagradzani niż 

osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w tym samym urzędzie.  

2) obecnie obowiązujący system wynagradzania osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe nie uwzględnia elementów motywacyjnych dla tych osób. Brak jest 

jakichkolwiek relacji między wysokością wynagrodzeń a efektami ich pracy. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że niejednokrotnie kierownicze stanowiska 

państwowe zajmowane są przez osoby będące specjalistami w dziedzinie spraw, którymi się 

zajmują. W związku z tym wraz z profesjonalizacją kierowniczych stanowisk państwowych 

powinno następować odpowiednie zwiększanie wynagrodzeń na tych stanowiskach. 

Odpowiedzialność na kierowniczym stanowisku państwowym jest bardzo duża, w 

szczególności biorąc pod uwagę, że niejednokrotnie dysponują znacznymi środkami 

publicznymi. Tytułem przykładu można wskazać, że plan wydatków resortu finansów na rok 

2016 obejmuje łącznie kwotę 6 984 983 tys. zł. Konieczna jest zatem zmiana systemu 

wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w celu zatrzymania 

procesu migracji profesjonalnych menadżerów z sektora publicznego do sektora prywatnego.  

Dlatego też proponuje się zmianę obecnego systemu wynagradzania osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe. 

W zakresie zmiany wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

proponuje się, aby w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe określić, ze wynagrodzenie tych osób składa się: 

1) wynagrodzenia zasadniczego będącego dwukrotnością sumy przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku budżetowym oraz minimalnego 

wynagrodzenia w danym roku budżetowym, 

3) dodatku funkcyjnego. 

Proponowane rozwiązanie oparte zostało na założeniu, że wynagrodzenie osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe powinno zostać powiązane ze wskaźnikami 

kondycji państwa i jakości życia społeczeństwa takimi jak: wzrost PKB, wskaźnik Giniego, 



przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, minimalne wynagrodzenie. 

Wykorzystywane do obliczeń wartości pochodzą z aktów prawnych, co ogranicza element 

uznaniowości, obiektywizując proces przyznawania wynagrodzeń osobom zajmującym 

kierownicze stanowiska państwowe. Coroczne ustalanie tego wynagrodzenia zostało 

powiązane z procesem  przygotowywania ustawy budżetowej. 

Projekt zakłada, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał wysokość 

wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z 

projektowanymi zmianami, na dzień 10 marca danego roku i ogłaszał, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w 

terminie do dnia 20 marca danego roku. Wysokość wynagrodzenia osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe obliczona i ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego będzie miała  zastosowanie od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca 

roku następnego. 

Powiązanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ze 

wskaźnikami kondycji państwa i obywateli w Polsce jest racjonalne i korzystne dla budżetu 

państwa. 

W okresach dobrej koniunktury gospodarczej, kiedy dochody budżetowe rosną, 

zwiększają się także wynagrodzenia, natomiast kiedy dynamika wzrostu gospodarczego 

słabnie, wynagrodzenia takich osób także są obniżane. Dodatkowo przedstawiciele 

najwyższych władz są motywowani do podejmowania działań służących stałej poprawie 

dobrostanu społecznego i zmniejszaniu nierówności w dochodach społeczeństwa. 

Ze względu na powiązanie poziomu wynagrodzeń z przyszłymi wskaźnikami kondycji 

państwa dokładne wyliczenie skutków finansowych tej ustawy byłoby utrudnione. Obecnie, 

kiedy wskaźniki wzrostu gospodarczego, zarówno te z lat ubiegłych jak i prognozowane dla 

roku 2016 są stabilne i wysokie, szczególnie w porównaniu do większości państw Unii 

Europejskiej, przyjęcie proponowanych rozwiązań spowodowałoby wzrost wynagrodzeń o 

ok. 25% dla większości osób wynagradzanych zgodnie z zaproponowanymi regułami.  

Dodatkowo należy zauważyć, że proponowane rozwiązanie przyjmuje większe 

zróżnicowanie zarobków osób pełniących najważniejsze funkcje państwowe, zależnie od 

odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Znajduje to odbicie w wysokości proponowanych 

mnożników funkcyjnych – od 0,1 do 1. 

W projektowanych regulacjach zamieszczono również przepisy regulujące przyznawanie 

nagród dla Prezesa Rady Ministrów, ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu. Proponuje się aby Rada Ministrów ustala, w drodze 



uchwały, wysokość nagród dla Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Natomiast nagrody dla sekretarzy i podsekretarzy stanu ustalał 

będzie Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa. 

Zmiany wysokości wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

nie powinny spowodować wzrostu wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa. 

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów regulujących status prawny małżonka 

Prezydenta RP. Niemniej zwyczajowo przyjęte jest, że małżonek Prezydenta RP towarzyszy 

mu np. w czasie przyjmowania oficjalnych zagranicznych delegacji. Pełni również funkcje 

reprezentacyjne w czasie różnych wydarzeń w kraju. Małżonek Prezydenta RP sprawuje 

patronaty nad różnymi wydarzeniami okolicznościowymi. Uczestniczy także w wizytach 

zagranicznych Prezydenta RP. W tym czasie reprezentuje niewątpliwie Polskę.  

Zgodnie z przyjętym zwyczajem małżonek Prezydenta RP w czasie jego kadencji nie 

wykonuje działalności zarobkowej, w tym także rezygnuje z zatrudnienia w jakiejkolwiek 

formie.  

W związku z powyższym zachodzi potrzeba przyznania małżonkowi Prezydenta RP 

wynagrodzenia z tytułu zwyczajowo wykonywanych obowiązków, w tym także po 

zakończeniu kadencji danego Prezydenta RP. 

Proponuje się, aby wysokość wynagrodzenia przysługującego małżonkowi Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowiła 55% wysokości wynagrodzenia, przysługującego 

zgodnie z ustawą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proponuje się również, aby z uwagi na możliwość pobierania wynagrodzenia ze środków 

publicznych przez małżonka Prezydenta RP podlegał on przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne.  

Projekt zakłada również zmianę ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy której małżonkowi byłego Prezydenta RP, 

który pozostawał z nim w związku małżeńskim w czasie sprawowania przez niego urzędu 

Prezydenta przysługiwać będzie miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% 

kwoty wynagrodzenia ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych osób dla małżonka Prezydenta. 

Proponuje się także przyznanie osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe 

uprawnienia do  zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu z 

miejsca stałego zamieszkania do miejscowości, w której objęła ona stanowisko i z powrotem. 

Zwrot kosztów odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach wydanych na 



podstawie art. 77⁵ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.) według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze 

kraju. Proponowane rozwiązanie stanowi uzupełnienie obecnie obowiązującego uprawnienia 

przysługującego osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe tj. uprawnieninia 

do lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, na czas zajmowania 

stanowiska, jeżeli osoba ta i jej małżonek nie dysponują innym lokalem w miejscowości, w 

której objęła ona stanowisko.  

Na potrzebę normatywnego uregulowania kwestii rozliczeń wydatków związanych z 

podróżami z miejsca pracy do miejsca stałego zamieszkania w dni wolne od pracy i z 

powrotem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zwracała również uwagę 

Najwyższa Izba Kontroli w swoich wystąpieniach pokontrolnych.  

 W związku z proponowaną zmianą sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe zaproponowano również zmiany w innych ustawach, w 

których dotychczasowa kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalania wynagrodzenia tych 

osób stanowi obecnie podstawę albo odniesienie do ustalania wysokości wynagrodzenia albo 

innych świadczeń innej kategorii osób. Proponuje się, aby w tych innych ustawach zastąpić 

kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe kwotą bazową 

ustalaną w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej. 

 W związku z proponowaną zmianą sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe proponuje się dokonać zmiany w ustawie z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Proponuje się aby uposażenie posłów i 

senatorów było ustalane przy zastosowaniu wzoru określonego w art. 2a ust. 2 i 3 ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

osób, przy czym wysokość przy czym wysokość mnożnika funkcyjnego służącego do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego wynosić będzie 0,05. Natomiast przy obliczaniu i 

ogłaszaniu tego uposażenia odpowiednie zastosowanie będą miały regulacje zawarte w art. 5-

7 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych osób. 

W projektowanej ustawie, w przepisach przejściowych: 

1) przewiduje się zastosowanie nowego modelu ustalania wynagrodzeń osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe po raz pierwszy za okres za okres od dnia 1 października 

2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. Za okres ten przysługiwałoby również po raz pierwszy 

wynagrodzenia dla małżonka Prezydenta RP. 



2) proponuje się przyznanie uprawnienia do pobierania uposażenia przez małżonków byłych 

Prezydentów RP, którzy przez wejściem w życie ustawy zakończyli pełnienie funkcji. Przepis 

ten powinien dotyczyć jedynie małżonków byłych Prezydentów RP wybranych poczynając od 

1989 r. w wyborach powszechnych; 

2) uregulowano termin złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego przez małżonka 

Prezydenta RP. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie  z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

 


