
Art. 1. Ustawa ma zastosowanie do:

1) przedsi´biorstw paƒstwowych,

2) paƒstwowych jednostek organizacyjnych posiada-
jàcych osobowoÊç prawnà, które nie sà jednocze-
Ênie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 11,

3) samorzàdowych jednostek organizacyjnych posia-
dajàcych osobowoÊç prawnà, które nie sà jedno-
czeÊnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,

4) jednoosobowych spó∏ek prawa handlowego utwo-
rzonych przez Skarb Paƒstwa lub jednostki samo-
rzàdu terytorialnego,

5) spó∏ek prawa handlowego, w których udzia∏ Skar-
bu Paƒstwa przekracza 50% kapita∏u zak∏adowego
lub 50% liczby akcji,

6) spó∏ek prawa handlowego, w których udzia∏ jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przekracza 50% ka-
pita∏u zak∏adowego lub 50% liczby akcji,

7) spó∏ek prawa handlowego, w których udzia∏ spó-
∏ek, o których mowa w pkt 4—6, przekracza 50% ka-
pita∏u zak∏adowego lub 50% liczby akcji,

8) agencji paƒstwowych, bez wzgl´du na ich form´ or-
ganizacyjno-prawnà,

9) jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów,
do których stosuje si´ odpowiednio przepisy o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych,

10) fundacji, w których dotacja ze Êrodków publicznych
przekracza 25% rocznych przychodów albo w któ-
rych mienie pochodzàce ze Êrodków publicznych
przekracza 25% majàtku fundacji na koniec roku ka-
lendarzowego i jego wartoÊç przekracza 10% przy-
chodów tej fundacji,

11) funduszy celowych utworzonych na mocy odr´b-
nych ustaw,

12) paƒstwowych jednostek i zak∏adów bud˝etowych,
z wyjàtkiem organów administracji publicznej i or-
ganów wymiaru sprawiedliwoÊci oraz podmiotów,
których kierownicy podlegajà przepisom ustawy
z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zaj-
mujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe
(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),

13) gospodarstw pomocniczych paƒstwowych jedno-
stek bud˝etowych,

14) Kas Chorych,

15) Krajowego Zwiàzku Kas Chorych,

16) samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdro-
wotnej.

Art. 2. Ustawa ma zastosowanie do:

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 1 pkt 1—13, a w szczególnoÊci dyrekto-
rów, prezesów, tymczasowych kierowników, za-
rzàdców komisarycznych i osób zarzàdzajàcych na
podstawie umów cywilnoprawnych,

2) zast´pców kierowników jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 1 pkt 1—13, a w szczególno-
Êci zast´pców dyrektorów i wiceprezesów,

3) cz∏onków organów zarzàdzajàcych jednostek orga-
nizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1—13,
a w szczególnoÊci cz∏onków zarzàdów,

4) g∏ównych ksi´gowych jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 1 pkt 1—13,

5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymie-
nionych w art. 1,

6) syndyków i zarzàdców masy upad∏oÊci jednostek
organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1—13,

7) cz∏onków organów nadzorczych jednostek organi-
zacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2—7,
a w szczególnoÊci rad nadzorczych i komisji rewi-
zyjnych,

8) dyrektorów i cz∏onków zarzàdów Kas Chorych,

9) dyrektora Biura Krajowego Zwiàzku Kas Chorych,

10) kierowników samodzielnych publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej.

Art. 3. 1. Ustawa ma równie˝ zastosowanie do oso-
by fizycznej i spó∏ki cywilnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà na podstawie wpisu do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz osoby prawnej, z którà pod-
miot prawny, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 4—10, za-
war∏ umow´ o Êwiadczeniu us∏ug w zakresie zarzàdza-
nia, zwanej dalej „podmiotem zarzàdzajàcym”.
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z dnia 3 marca 2000 r.

o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi.



2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli podmiot za-
rzàdzajàcy ustanowi zabezpieczenie osobowe lub rze-
czowe ewentualnych roszczeƒ powsta∏ych z tytu∏u nie-
wykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy albo
na w∏asny koszt ubezpieczy si´ lub ubezpieczy osob´
wskazanà do pe∏nienia funkcji cz∏onka zarzàdu od od-
powiedzialnoÊci cywilnej powsta∏ej w zwiàzku z zarzà-
dzaniem.

Art. 4. 1. Jedna osoba mo˝e byç cz∏onkiem rady
nadzorczej  tylko w jednej spoÊród spó∏ek, o których
mowa w art. 1 pkt 4—7.

2. Osoba, która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy jest
cz∏onkiem rad nadzorczych dwóch lub wi´kszej liczby
spó∏ek, o których mowa w art. 1 pkt 4—7, w terminie 3
miesi´cy od tego dnia zrzeka si´ cz∏onkostwa w radach
nadzorczych odpowiedniej liczby spó∏ek. W razie bez-
skutecznego up∏ywu tego terminu pozostaje cz∏onkiem
tylko tej rady nadzorczej, w której cz∏onkostwo uzyska-
∏a najwczeÊniej.

Art. 5. 1. Osobom, o których mowa w art. 2, nieza-
le˝nie od podstawy nawiàzania stosunku pracy lub ro-
dzaju umowy cywilnoprawnej stanowiàcej podstaw´
zatrudnienia przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, wy-
∏àcznie wynagrodzenie miesi´czne.

2. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1—4, mo-
gà byç przyznane Êwiadczenia dodatkowe.

3. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1—4 i pkt
8—10, mo˝e byç przyznana nagroda roczna.

4. Ilekroç w ustawie jest mowa o zatrudnieniu, ro-
zumie si´ przez to Êwiadczenie pracy lub us∏ug zwiàza-
nych z zarzàdzaniem na rzecz podmiotu, niezale˝nie od
podstawy nawiàzania stosunku pracy lub rodzaju i tre-
Êci umowy cywilnoprawnej zawartej z osobà, o której
mowa w art. 2.

Art. 6. 1. Organem w∏aÊciwym do ustalania wyna-
grodzenia miesi´cznego osób, o których mowa w art. 2
pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1
pkt 1—4 i 8—13, oraz osób, o których mowa w art. 2
pkt 8—10, jest organ za∏o˝ycielski lub organ w∏aÊciwy
do reprezentowania Skarbu Paƒstwa lub jednostki sa-
morzàdu terytorialnego w podmiocie albo organ, któ-
ry utworzy∏ lub nadzoruje dany podmiot.

2. Organem w∏aÊciwym do ustalania wynagrodze-
nia miesi´cznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1,
5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5—7,
jest zgromadzenie wspólników albo walne zgromadze-
nie akcjonariuszy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy odr´bne prze-
pisy upowa˝niajà Prezesa Rady Ministrów do ustalenia
wynagrodzenia miesi´cznego.

Art. 7. Osobom, o których mowa w art. 2, nie przy-
s∏uguje prowizja od zysku, nagroda z zak∏adowego fun-
duszu nagród oraz roszczenie z tytu∏u udzia∏u w zysku
lub nadwy˝ce bilansowej.

Art. 8. Maksymalna wysokoÊç wynagrodzenia mie-
si´cznego nie mo˝e przekroczyç:

1) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 1 i 2 — szeÊciokrotnoÊci,

2) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 3 — czterokrotnoÊci,

3) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 4—6 — szeÊciokrotnoÊci,

4) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 7 — czterokrotnoÊci,

5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 8—11:

a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra
lub centralny organ administracji rzàdowej —
szeÊciokrotnoÊci,

b) utworzonych lub nadzorowanych przez jednost-
k´ samorzàdu terytorialnego lub terenowy or-
gan administracji rzàdowej — czterokrotnoÊci, 

6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 12 i 13 — trzykrotnoÊci,

7) dla likwidatorów, syndyków i zarzàdców masy upa-
d∏oÊci podmiotów, o których mowa w art. 1 — czte-
rokrotnoÊci,

8) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 — jednego,

9) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt  8 i 9 — czte-
rokrotnoÊci,

10) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 — cztero-
krotnoÊci

— przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.

Art. 9. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, ustali wykaz podmiotów, o których mowa
w art. 1, o szczególnym znaczeniu dla paƒstwa, w któ-
rych maksymalna kwota wynagrodzenia miesi´cznego
mo˝e byç podniesiona o 50%, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci:

1) rodzaj Êwiadczonych us∏ug lub przedmiot produk-
cji,

2) zasi´g dzia∏ania podmiotu,

3) obroty podmiotu,

4) liczb´ pracowników zatrudnionych w podmiocie.

Art. 10. 1. W zale˝noÊci od osiàgni´tych wyników fi-
nansowych lub stopnia realizacji innych zadaƒ oso-
bom, o których mowa w art. 2 pkt 1—4 i 8—10, mo˝e
byç przyznana nagroda roczna.

2. Nagrod´ rocznà osobom wymienionym w art. 2
pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa
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w art. 1 pkt 1—7, przyznaje w∏aÊciwy organ na umoty-
wowany wniosek rady nadzorczej lub innego statuto-
wego organu nadzorczego.

3. Nagrod´ rocznà osobom wymienionym w art. 2
pkt 2—4, zatrudnionym w podmiotach, o których mo-
wa w art. 1 pkt 1—13, przyznaje organ lub osoba w∏a-
Êciwe dla tych osób w sprawach czynnoÊci z zakresu
prawa pracy.

4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym
mowa w ust. 2, powinien zawieraç ocen´ wyników fi-
nansowych i stopnia realizacji innych zadaƒ przy
uwzgl´dnieniu makroekonomicznych warunków w za-
kresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz dzia∏ów,
w których prowadzi dzia∏alnoÊç podmiot prawny. Oce-
na ta powinna dotyczyç roku badanego i roku poprze-
dzajàcego rok badany i zostaç sporzàdzona w oparciu
o podstawowe wskaêniki ekonomiczne, a w szczegól-
noÊci: zysk lub strat´ netto, wskaênik poziomu kosztów,
rentownoÊç obrotu netto.

5. Ocena, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do
podmiotów dzia∏ajàcych z wykorzystaniem mienia jed-
nostek samorzàdu terytorialnego powinna uwzgl´d-
niaç tak˝e warunki stworzone dla ich prawid∏owego
funkcjonowania, w tym okolicznoÊci majàce wp∏yw na
wynik finansowy podmiotu, a niezale˝nie od niego,
w szczególnoÊci postanowienia organu stanowiàcego
samorzàdu dotyczàce wyposa˝enia w majàtek oraz wy-
sokoÊci cen i op∏at za us∏ugi komunalne o charakterze
u˝ytecznoÊci publicznej.

6. Nagrod´ rocznà dla dyrektora samodzielnego
publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej przyznaje, na
wniosek rady spo∏ecznej, organ administracji rzàdowej
w∏aÊciwy do utworzenia tego zak∏adu lub zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, która ten zak∏ad
utworzy∏a.

7. WysokoÊç nagrody rocznej przyznanej osobom,
o których mowa w art. 2 pkt 1—4 i 8—10, nie mo˝e prze-
kroczyç trzykrotnoÊci ich przeci´tnego wynagrodzenia
miesi´cznego w roku poprzedzajàcym przyznanie na-
grody.

8. W∏aÊciwi ministrowie, w drodze rozporzàdzenia,
oraz zarzàdy jednostek samorzàdu terytorialnego,
w drodze uchwa∏y,  okreÊlà wzór wniosku o przyznanie
nagrody, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegó∏owe
zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej. 

Art. 11. 1. Âwiadczeniami dodatkowymi, o których
mowa w art. 5 ust. 2, sà Êwiadczenia z tytu∏u zatrudnie-
nia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz
ubezpieczenia majàtkowe i osobowe — inne bàdê wy˝-
sze ni˝ ustalone w regulaminach wynagradzania, za-
k∏adowych i ponadzak∏adowych uk∏adach zbiorowych
pracy oraz w odr´bnych przepisach.

2. Maksymalna wartoÊç Êwiadczeƒ dodatkowych
przyznanych w ciàgu roku osobom, o których mowa
w art. 2 pkt 1—4, nie mo˝e przekroczyç dwunastokrot-
noÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia przy-
j´tego dla ustalenia wynagrodzenia miesi´cznego tych
osób.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy wykaz Êwiadczeƒ dodatko-
wych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich przyzna-
wania.

Art. 12. W razie odwo∏ania ze stanowiska lub roz-
wiàzania umowy o prac´ albo umowy cywilnoprawnej
b´dàcej podstawà zatrudnienia przez podmiot zatrud-
niajàcy, z innych przyczyn ni˝ naruszenie podstawo-
wych obowiàzków ze stosunku zatrudnienia, osobom
okreÊlonym w art. 2 mo˝e byç przyznana odprawa
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ trzykrotnoÊç wynagrodze-
nia miesi´cznego.

Art. 13. Postanowienia umów o prac´ oraz innych
aktów stanowiàcych podstaw´ nawiàzania stosunku
pracy albo umów cywilnoprawnych ustalajàce wyna-
grodzenie miesi´czne, nagrod´ rocznà, odpraw´ oraz
wartoÊç Êwiadczeƒ dodatkowych, w wysokoÊci wy˝-
szej ni˝ maksymalna dopuszczona  ustawà, sà niewa˝-
ne z mocy prawa w odniesieniu do tej cz´Êci, która
przewy˝sza kwot´ maksymalnà okreÊlonà w ustawie.

Art. 14. 1. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
organy nadzorcze jednostek organizacyjnych wymie-
nionych w art. 1 pkt 2—7 ulegajà rozwiàzaniu z mocy
prawa.

2. W∏aÊciwy organ nie mo˝e powo∏aç osób, które
pe∏ni∏y funkcje w organach rozwiàzanych w trybie
ust. 1, na nast´pnà kadencj´ jako przedstawicieli Skar-
bu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego do
organów, o których mowa w art. 2 pkt 7.

Art. 15. Informacje o wynagrodzeniu osób podle-
gajàcych przepisom ustawy oraz o nagrodach rocz-
nych, Êwiadczeniach dodatkowych i odprawach sà
jawne i nie podlegajà ochronie danych osobowych ani
tajemnicy handlowej.

Art. 16. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117,
poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 oraz
z 1998 r. Nr 117, poz. 756) w art. 123 po § 5 dodaje si´
§ 51 w brzmieniu:

„§ 51. Do wynagrodzenia syndyków i zarzàdców
podmiotów, o których mowa w art. 1 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujàcych niektórymi podmiotami prawny-
mi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), stosuje si´ prze-
pisy tej ustawy.”

Art. 17. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz.U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791,
z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
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Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123,
poz. 777) w art. 45a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasady wynagradzania zarzàdcy, z uwzgl´dnie-
niem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),”.

Art. 18. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 24f skreÊla si´ ust. 3;

2) skreÊla si´ art. 24g;

3) w art. 25 dodaje si´ ust. 6—10 w brzmieniu:

„6. WysokoÊç diet przys∏ugujàcych radnemu nie
mo˝e przekroczyç w ciàgu miesiàca ∏àcznie pó∏-
torakrotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej w usta-
wie bud˝etowej dla osób zajmujàcych kierow-
nicze stanowiska paƒstwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19,
poz. 239).

7. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, maksymalnà wysokoÊç diet przys∏ugujà-
cych radnemu w ciàgu miesiàca, uwzgl´dniajàc
liczb´ mieszkaƒców gminy, przy czym kwota
wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalnà wy-
sokoÊç diet w gminach o najwi´kszej liczbie
mieszkaƒców.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokoÊci diet rad-
nych bierze pod uwag´ funkcje pe∏nione przez
radnego.

9. Dieta nie przys∏uguje radnemu pe∏niàcemu od-
p∏atnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu w gminie,
w której uzyska∏ mandat.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosz-
tów podró˝y s∏u˝bowych radnych, uwzgl´dnia-
jàc celowoÊç zwrotu rzeczywiÊcie poniesionych
wydatków zwiàzanych z wykonywaniem man-
datu oraz u∏atwienie dokonywania rozliczeƒ.”

Art. 19. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra-
cownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124
i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 i Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118
i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, zasady
wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne
pracowników samorzàdowych. Rada Mini-
strów przy ustalaniu zasad wynagradzania

cz∏onków zarzàdu jednostek samorzàdu tery-
torialnego, odr´bnie dla ka˝dego stopnia za-
sadniczego podzia∏u terytorialnego,
uwzgl´dnia liczb´ mieszkaƒców jednostki
samorzàdu terytorialnego.”,

b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Maksymalne wynagrodzenie cz∏onka zarzà-
du jednostki samorzàdu terytorialnego nie
mo˝e przekroczyç w ciàgu miesiàca, ∏àcznie
z dodatkiem za wieloletnià prac´, siedmio-
krotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej w usta-
wie bud˝etowej dla osób zajmujàcych kie-
rownicze stanowiska paƒstwowe na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255
i z 2000 r. Nr 19, poz. 239).

4. Maksymalne miesi´czne wynagrodzenie kie-
rowników i zast´pców kierowników jedno-
stek bud˝etowych, gospodarstw pomocni-
czych tych jednostek oraz zak∏adów bud˝eto-
wych jednostek samorzàdu terytorialnego
nie mo˝e przekroczyç czterokrotnoÊci kwoty
bazowej okreÊlonej w ustawie bud˝etowej
dla osób zajmujàcych kierownicze stanowi-
ska paƒstwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19,
poz. 239).

5. Osobom wymienionym w ust. 3 mogà byç
przyznane: nagroda roczna i nagrody uzna-
niowe, których ∏àczna wysokoÊç w roku nie
mo˝e przekroczyç trzykrotnoÊci ich przeci´t-
nego wynagrodzenia miesi´cznego w roku
poprzedzajàcym przyznanie nagród.”

Art. 20. W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustro-
ju miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195
i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r.
Nr 127, poz. 847 oraz z 1999 r. Nr 92, poz. 1044) w art. 27
po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Radny gminy Warszawa-Centrum nie mo˝e
pobieraç jednoczeÊnie diet z tytu∏u wykony-
wania mandatu radnego gminy i radnego
dzielnicy. Radny wybiera diet´, którà b´dzie
pobiera∏.”

Art. 21. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr
101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180) w art. 17:

a) w ust. 4 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „ ; cz´Êç wy-
nagrodzenia mo˝e byç wyp∏acana w akcjach
spó∏ki”,

b) skreÊla si´ ust. 5 i 6.
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Art. 22. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-
niczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126
oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mo-
gà otrzymywaç odr´bne wynagrodzenie z ty-
tu∏u sprawowania funkcji w spó∏ce prawa
handlowego, do której zosta∏y wyznaczone
jako reprezentanci Skarbu Paƒstwa, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306).”,

b) skreÊla si´ ust. 3 i 4.

Art. 23. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 24:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. WysokoÊç diet przys∏ugujàcych radnemu nie
mo˝e przekroczyç w ciàgu miesiàca ∏àcznie
pó∏torakrotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej dla osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255
i z 2000 r. Nr 19, poz. 239).”,

b) dodaje si´ ust. 6—8 w brzmieniu:

„6. Sejmik województwa przy ustalaniu wysoko-
Êci diet radnych bierze pod uwag´ funkcje
pe∏nione przez radnego.

7. Dieta nie przys∏uguje radnemu pe∏niàcemu
odp∏atnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu w woje-
wództwie, w którym uzyska∏ mandat.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu
kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych,
uwzgl´dniajàc celowoÊç zwrotu rzeczywiÊcie
poniesionych wydatków zwiàzanych z wyko-
nywaniem mandatu oraz u∏atwienie dokony-
wania rozliczeƒ.”

Art. 24. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 21:

a) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Rada powiatu przy ustalaniu wysokoÊci diet
radnych bierze pod uwag´ funkcje pe∏nione
przez radnego.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dieta nie przys∏uguje radnemu pe∏niàcemu
odp∏atnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu w powie-
cie, w którym uzyska∏ mandat.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. WysokoÊç diet przys∏ugujàcych radnemu nie
mo˝e przekroczyç w ciàgu miesiàca ∏àcznie
pó∏torakrotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej dla osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255
i z 2000 r. Nr 19, poz. 239).”,

d) dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, maksymalnà wysokoÊç diet przy-
s∏ugujàcych radnemu w ciàgu miesiàca,
uwzgl´dniajàc liczb´ mieszkaƒców powia-
tów.

5b. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania nale˝noÊci z tytu∏u
zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych rad-
nych, uwzgl´dniajàc celowoÊç zwrotu rze-
czywiÊcie poniesionych wydatków zwiàza-
nych z wykonywaniem mandatu oraz u∏a-
twienie dokonywania rozliczeƒ.”

Art. 25. Prezes Rady Ministrów do dnia 30 wrzeÊnia
2001 r. przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
informacj´ na temat funkcjonowania ustawy.

Art. 26. 1. Postanowienia umów o prac´ i innych
aktów stanowiàcych podstaw´ nawiàzania stosunku
pracy oraz umów cywilnoprawnych stanowiàcych
podstaw´ zatrudnienia ustalajàce wynagrodzenie mie-
si´czne, nagrod´ rocznà, odpraw´ albo Êwiadczenia
dodatkowe w wysokoÊci wy˝szej ni˝ maksymalna do-
puszczona ustawà, stajà si´ niewa˝ne z mocy prawa
z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy;
zamiast nich stosuje si´ odpowiednie przepisy ustawy.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 stosunek pra-
cy lub inny stosunek zatrudnienia na czas okreÊlony
mo˝e byç rozwiàzany przez zatrudnionego za jedno-
miesi´cznym wypowiedzeniem.

Art. 27. 1. Rady gmin, rady powiatów i sejmiki wo-
jewództw w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy podejmà uchwa∏y w sprawie diet radnych i wy-
nagrodzeƒ przewodniczàcych zarzàdów jednostek sa-
morzàdu terytorialnego z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych ustawà.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, dotychczasowe uchwa∏y w sprawie diet
i wynagrodzeƒ tracà moc w cz´Êci, w której ustalajà
diety i wynagrodzenia w wysokoÊci przewy˝szajàcej
maksymalnà kwot´ ustalonà na podstawie niniejszej
ustawy.

Art. 28. Po up∏ywie jednego miesiàca od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy radni reprezentujàcy jednostki sa-
morzàdu terytorialnego w organach spó∏ek prawa han-
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dlowego tracà z mocy prawa cz∏onkostwo w tych orga-
nach.

Art. 29. 1. W ciàgu 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, radny gminy Warszawa-Centrum wybiera
diet´, którà b´dzie pobiera∏ z tytu∏u jednoczesnego wy-
konywania mandatu radnego gminy Warszawa-Cen-
trum i radnego dzielnicy.

2. Je˝eli radny nie dokona wyboru diety w terminie,
o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje mu dieta wy˝sza.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia
jej og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10
i 11, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
oraz art. 18 w zakresie zmian okreÊlonych w pkt 3, a tak-
˝e art. 19, 20, 23 i 24, które wchodzà w ˝ycie pierwsze-
go dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U M O WA
(w formie wymiany not)

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii, 
podpisana w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniajàca Umow´ mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiàzku wizowego z dnia 
18 lipca 1972 r.

Nr 10-44-99

NOTA WERBALNA

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wy-
razy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Re-
publiki Austrii i w celu dostosowania do zmienionych
warunków ma zaszczyt zaproponowaç Rzàdowi Zwiàz-
kowemu Republiki Austrii zawarcie Umowy mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzko-
wym Republiki Austrii, zmieniajàcej Umow´ mi´dzy
Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem
Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r., nast´-
pujàcej treÊci:

Artyku∏ I

1. Artyku∏ 1 ust´p 2 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„2. Obywatele polscy, którzy posiadajà wa˝ny do-
kument uprawniajàcy do powrotu do kraju
(paszport blankietowy), wydany przez przed-
stawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
Rzeczypospolitej Polskiej jako dokument zast´-
pujàcy paszport na powrót do kraju, mogà,
wracajàc do Rzeczypospolitej Polskiej, wjechaç
bez wizy w tranzycie na terytorium Republiki
Austrii i zatrzymaç si´ tam na czas nie d∏u˝szy
ni˝ pi´ç dni.

Obywatele austriaccy, którzy posiadajà doku-
ment Unii Europejskiej uprawniajàcy do po-
wrotu do kraju (Emergency Travel Document),
wydany przez przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub konsularne paƒstwa-cz∏onka Unii
Europejskiej jako dokument zast´pujàcy pasz-
port na powrót do kraju, mogà, wracajàc do Re-

publiki Austrii, wjechaç bez wizy w tranzycie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zatrzy-
maç si´ tam na czas nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç dni.”

2. W artykule 1 dodaje si´ ust´p 3 w nast´pujàcym
brzmieniu:

„3. Uprawnienia wynikajàce z ust´pu 1 i 2 nie do-
tyczà obywateli ka˝dego z obu Paƒstw, którzy
chcà si´ udaç na terytorium drugiego Paƒstwa
w celu podj´cia tam dzia∏alnoÊci zarobkowej
lub przebywaç tam jednorazowo d∏u˝ej ni˝ trzy
miesiàce.”

Artyku∏ II

1. Artyku∏ 3 ust´p 1 Umowy otrzymuje nast´pujàce
brzmienie:

„1. Obywatele polscy korzystajà z uprawnieƒ wyni-
kajàcych z postanowieƒ artyku∏u 1, je˝eli posia-
dajà jeden z nast´pujàcych wa˝nych dokumen-
tów podró˝y:

paszport dyplomatyczny

paszport s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych

paszport zwyczajny

ksià˝eczka ˝eglarska

licencja lotnicza”.

2. W artykule 3 ust´p 3 wyrazy „w ust´pach 1 lub 2”
zast´puje si´ wyrazami „w ust´pach 1 i 2, jak równie˝
w artykule 1 ust´p 2”.

W przypadku wyra˝enia przez Rzàd Zwiàzkowy Re-
publiki Austrii zgody na powy˝sze, nota niniejsza oraz
zgoda Rzàdu Zwiàzkowego Republiki Austrii wyra˝ona


