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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. ustawę  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób 

sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach 

politycznych. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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U S T AWA  

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje 

publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych
1)

 

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

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152 i 1820) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości odpowiadającej 1,3-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej.”; 

2) po art. 2a dodaje się art. 2b–2d w brzmieniu: 

„Art. 2b. Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 1,1-krotności wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

Art. 2c. Wicemarszałkowi Sejmu i wicemarszałkowi Senatu przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 0,9-krotności wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

Art. 2d. 1. Prezesowi Rady Ministrów przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości odpowiadającej 1,1-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

2. Wiceprezesowi Rady Ministrów przysługuje wynagrodzenie 

odpowiadające wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu 

Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 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 27 

czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawę z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
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3. Ministrowi oraz ministrowi stanu przysługuje wynagrodzenie 

odpowiadające wysokości 0,9-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

4. Sekretarzowi stanu i podsekretarzowi stanu przysługuje wynagrodzenie 

odpowiadające wysokości 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

5. Wojewodzie przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-

krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego 

w stawce podstawowej. 

6. Wicewojewodzie przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wysokości 

0,65-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego 

określonego w stawce podstawowej.”; 

3) w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, innych niż wymienione w art. 2a–2d, składa się z wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego i jest ustalane na postawie kwoty 

bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa 

budżetowa.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe, innych niż wymienione w art. 2a–2d, 

uwzględniając charakter zajmowanych stanowisk państwowych.”, 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, o 

którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.”; 

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

„Art. 5c. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się także do wynagrodzenia 

małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Małżonkowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje 

wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,9-krotności wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 
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3. Do małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 i 1378) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

miesiąca łącznie dwukrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278).”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uposażenie odpowiada wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w stawce podstawowej.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 580) w art. 29 w ust. 1 wzór otrzymuje brzmienie: 

„S = (W1 ×M1 +W2 ×M2 +W3 ×M3 +W4 ×M4 +W5 ×M5) × 1,5”. 

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

2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) w art. 24 ust. 5 otrzymuje 

brzmienie: 

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

miesiąca łącznie dwukrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278).”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 920) w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

miesiąca łącznie dwukrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 
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państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278).”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pracownikowi samorządowemu, z wyłączeniem pracowników, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, może zostać przyznany dodatek funkcyjny.”; 

2) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. l. Maksymalne wynagrodzenie pracowników, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, nie może przekroczyć w okresie miesiąca kwoty w 

wysokości odpowiadającej 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

2. Maksymalne wynagrodzenie pracowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1 lit. b, nie może przekroczyć w okresie miesiąca kwoty w wysokości 

odpowiadającej 0,58-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu 

Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

3. Maksymalne wynagrodzenie pracowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1 lit. c, nie może przekroczyć w okresie miesiąca kwoty w wysokości 

odpowiadającej 0,70-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu 

Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

4. Maksymalne wynagrodzenie pracowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1 lit. d, nie może przekroczyć w okresie miesiąca kwoty w wysokości 

odpowiadającej 0,58-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu 

Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

5. Maksymalne wynagrodzenie pracowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1 lit. e, nie może przekroczyć w okresie miesiąca kwoty w wysokości 

odpowiadającej 0,52-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu 

Najwyższego określonego w stawce podstawowej. 

6. Do kwoty maksymalnych wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1–5, nie 

wlicza się dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w art. 38 ust. 1.”; 

3) w art. 37: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;”, 
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b) uchyla się ust. 3. 

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 

2020 r. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


