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USTAWA

z dnia 22 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´-
biorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-

biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´t-
nych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43,
poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, 
poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynagrodzenie — wydatki pieni´˝ne oraz war-
toÊç Êwiadczeƒ w naturze, wyp∏acone pracow-
nikom z tytu∏u zatrudnienia u przedsi´biorcy,
obliczone wed∏ug zasad statystyki zatrudnienia
i wynagrodzeƒ okreÊlonych przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny jako wynagrodzenia bez
wyp∏at z zysku,”;

2) w art. 4 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. U przedsi´biorcy, który osiàgnà∏ dodatni wynik
finansowy za poprzedni rok obrotowy wykaza-
ny w zatwierdzonym sprawozdaniu finanso-
wym, przyrost przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w danym roku ustalajà, w drodze
porozumienia, strony uprawnione do zawarcia
zak∏adowego uk∏adu zbiorowego pracy. Poro-
zumienie to powinno uwzgl´dniaç sytuacj´

i mo˝liwoÊci finansowe przedsi´biorcy oraz
wskaêniki ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 lub
art. 3 ust. 5.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç zawarte w terminie miesiàca od dnia za-
twierdzenia sprawozdania finansowego za rok
poprzedni.

3. U przedsi´biorców, u których porozumienie nie
zosta∏o zawarte, przyrost przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia ustala pracodawca,
w drodze zarzàdzenia, w terminie 14 dni od
up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 2.”;

3) po art. 4a dodaje si´ art. 4b i 4c w brzmieniu:

„Art. 4b. W przypadku gdy przedsi´biorca nie osià-
gnà∏ dodatniego wyniku finansowego za
poprzedni rok obrotowy, ale w trakcie ro-
ku obrotowego sytuacja finansowa przed-
si´biorcy uleg∏a poprawie w stopniu
umo˝liwiajàcym w ca∏oÊci pokrycie straty
netto za rok poprzedni oraz osiàgni´cie
dodatniego wyniku finansowego w tym
roku, strony uprawnione do zawarcia za-
k∏adowego uk∏adu zbiorowego pracy mo-
gà ustaliç, w drodze porozumienia, przy-
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rost przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia, nie wy˝szy jednak ni˝ okreÊlo-
ny wskaênikami ustalonymi zgodnie
z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust. 5. 

Art. 4c. W przypadku gdy rok obrotowy nie pokry-
wa si´ z rokiem kalendarzowym, do usta-
lenia przyrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 i 3, przyjmuje si´ maksymal-
ny roczny wskaênik przyrostu przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia og∏oszo-
ny na dany rok kalendarzowy, w którym
rozpoczyna si´ rok obrotowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1730
i Nr 240, poz. 2055) w art. 28:

1) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;

2) uchyla si´ ust. 4 i 5.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
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