
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grud-
nia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwo-
wej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wynagrodzenia w zak∏adach bud˝etowych
i gospodarstwach pomocniczych paƒstwowych jedno-
stek bud˝etowych oraz finansowane z funduszy moty-
wacyjnych, a tak˝e w paƒstwowych szko∏ach wy˝-
szych i innych jednostkach prowadzàcych gospodark´
finansowà na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 65, poz. 385, z póên. zm.2)) mogà byç wyp∏acane
ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6 usta-
wy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagro-
dzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw, w nast´pujàcych przypadkach:

1) przewidzianych w przepisach ustaw tworzàcych fun-
dusze motywacyjne przeznaczone na nagrody dla:

a) policjantów, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio
do ujawnienia przest´pstw i wykroczeƒ prze-
ciwko mieniu oraz przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych, zgodnie z art. 13a
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.3)) — do wy-
sokoÊci okreÊlonej w odr´bnych przepisach,

b) funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, którzy przy-
czynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia prze-
st´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu oraz
przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbo-
wych, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 12 paê-

dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.4)) — do
wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych przepisach,

c) pracowników izb i urz´dów skarbowych, in-
spektorów kontroli skarbowej i pracowników
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej,
którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujawnie-
nia przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu
oraz przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skar-
bowych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
21 czerwca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbo-
wych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273,
poz. 2703) — do wysokoÊci okreÊlonej w odr´b-
nych przepisach,

d) funkcjonariuszy celnych i by∏ych funkcjonariu-
szy Inspekcji Celnej, którzy przyczynili si´ bez-
poÊrednio do ujawnienia przest´pstw i wykro-
czeƒ przeciwko mieniu oraz przest´pstw skar-
bowych i wykroczeƒ skarbowych, zgodnie
z art. 52 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641
i Nr 273, poz. 2703) — do wysokoÊci okreÊlonej
w odr´bnych przepisach,

e) ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, którzy przy-
czynili si´ bezpoÊrednio do ujawnienia prze-
st´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu oraz
przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbo-
wych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123,
poz. 1353, z póên. zm.5)) — do wysokoÊci okre-
Êlonej w odr´bnych przepisach,
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w sprawie okreÊlenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej
mogà byç wyp∏acane ponad ustalony poziom wynagrodzeƒ

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,

poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805,
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96,
poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115
i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152,
poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800,
Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.



f) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio
do ujawnienia przest´pstw przeciwko mieniu
oraz przest´pstw skarbowych, zgodnie z art. 9a
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywia-
du (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.6)) — do
wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych przepisach;

2) uzyskania w zak∏adach bud˝etowych i gospodar-
stwach pomocniczych ponadplanowych docho-
dów, przez które rozumie si´ wy˝sze ni˝ okreÊlone
w planie finansowym przychody ze sprzeda˝y po-
nadplanowej produkcji i us∏ug — w rozliczeniu ca-
∏orocznym — w maksymalnej wysokoÊci 0,6 %
wynagrodzeƒ za ka˝dy 1 % przekroczenia plano-
wanych przychodów (w jednostkach dotowanych
— ∏àcznie z dotacjà), przy spe∏nieniu nast´pujà-
cych warunków:

a) wskaênik udzia∏u przychodów w∏asnych w przy-
chodach ogó∏em (wraz z dotacjà) jest w danym
roku nie ni˝szy ni˝ w roku poprzednim,

b) je˝eli z wy˝szych ni˝ okreÊlone w planie finan-
sowym przychodów uzyskanych ze sprzeda˝y
ponadplanowej produkcji i us∏ug sà sfinanso-
wane wszystkie koszty zwiàzane z uzyskaniem
tych przychodów,

c) wynagrodzenia ponad kwot´ ustalonà w planie
finansowym nie przekraczajà 20 % rocznego
planu wynagrodzeƒ;

3) uzyskania Êrodków z innych êróde∏ ni˝ okreÊlone
w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 oraz w art. 152 ust. 1

ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym;

4) wynagrodzeƒ prowizyjnych pracowników urz´-
dów skarbowych wykonujàcych egzekucj´ admi-
nistracyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych — do dnia
31 grudnia 2005 r., zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy
z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703);

5) wyrównania do wysokoÊci kwoty minimalnego
wynagrodzenia, okreÊlonego na podstawie odr´b-
nych przepisów, je˝eli podwy˝szenie minimalne-
go wynagrodzenia nastàpi∏o po terminie podwy˝-
ki okreÊlonym w art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwo-
wej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw;

6) zmian organizacyjnych, w wyniku których nastàpi-
∏o zwi´kszenie stanu zatrudnienia — w procencie
nie wy˝szym ni˝ procent przyrostu Êrednioroczne-
go poziomu zatrudnienia w roku, w którym nastà-
pi∏y zmiany organizacyjne, w porównaniu do
Êredniorocznego poziomu zatrudnienia w roku po-
przednim.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.7)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.

———————
7) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie
okreÊlenia przypadków, w których wynagrodzenia w jed-
nostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej mogà byç wyp∏a-
cane ponad ustalony poziom wynagrodzeƒ (Dz. U. Nr 64,
poz. 750, z 2002 r. Nr 5, poz. 47, z 2003 r. Nr 49, poz. 410
oraz z 2004 r. Nr 190, poz. 1949), które utraci∏o moc
z dniem 1 stycznia 2005 r.
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z dnia 2 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn (Dz. U.

Nr 96, poz. 849 oraz z 2004 r. Nr 161, poz. 1680) w § 4
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do czasu utworzenia urz´du do spraw przeciw-
dzia∏ania dyskryminacji Pe∏nomocnik jest upo-
wa˝niony do przyst´powania do programów
i projektów ze Êrodków, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-


