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USTAWA 
z dnia 8 listopada 2013 r. 

 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej1) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.2)) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: 

„Art. 5c. W 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przecięt-
ne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim 
półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 
2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 po ust. 4e dodaje się ust. 4f w brzmieniu: 
„4f. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o 

którym mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister wła-
ściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”; 

2) w art. 16j po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 
„1c. W roku 2014 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”; 
3) w art. 16k po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. W roku 2014 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”. 

 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektó-
rymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz ustawę z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908 i 1456 
oraz z 2013 r. poz. 747. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 1245 i 1287. 
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Art. 3.  
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26a: 
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełno-
sprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w 
kwocie: 

1) 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
znacznego stopnia niepełnosprawności; 

2) 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

3) 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lek-
kiego stopnia niepełnosprawności.”, 

b) ust. lb otrzymuje brzmienie: 
„lb. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku 

osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 
lub epilepsję oraz niewidomych.”; 

2) po art. 68gb dodaje się art. 68gc w brzmieniu: 
„Art. 68gc. Za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinan-

sowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, okre-
ślone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązu-
jących w roku 2013.”.  

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, 
poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) po art. 29k dodaje się art. 29l w brzmieniu: 

„Art. 29l. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska pań-
stwowe w 2014 r. ustala się w wysokości przysługującej tym oso-
bom w 2008 r. W 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.”. 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi pod-
miotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254) po art. 29d dodaje się art. 29e w brzmie-
niu: 

„Art. 29e. 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 
2014 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodze-
nia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z zastrzeżeniem ust. 2. 

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 

1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 
675 i 791. 
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2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których 
mowa w art. 2 pkt 7, w jednostkach organizacyjnych wymienionych 
w art. 1 pkt 8, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyj-
nych, podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia 
miesięcznego stanowi w 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwar-
tym kwartale 2011 r.”. 

 
Art. 6.  

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) w art. 108 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmie-
niu: 

„1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy den-

tystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których 
mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.”. 

 
Art. 7.  

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 
poz. 626, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu 

etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.”; 
2) w art. 99: 

a) w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 
„1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 

31,41% maksymalnej ceny detalicznej; 
2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 141,29 zł za każdy kilogram 

i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej; 
3) na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.”, 

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk; 
2) na tytoń do palenia – 229,32 zł za każdy kilogram.”; 

3) w art. 99a: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie 
jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram.”, 

c) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 

690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 
i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939 i 1231. 



4 
 

 

„– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 zł za 
każdy kilogram.”. 

 
Art. 8.  

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1039, z późn. zm.6)) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu: 

„Art. 96c. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplo-
mowego na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, prze-
kazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”. 

 
Art. 9.  

W roku 2014 środki, o których mowa: 
1) w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.7)), przeznaczone na dofinansowanie doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyod-
rębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% plano-
wanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycie-
li, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków; 

2) w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przezna-
czone na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 śred-
nich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o 
której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.; 

3) w art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przezna-
czone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela sta-
żysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 
2012 r. 

 
Art. 10.  

W roku 2014 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nau-
czycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nau-
czyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r. 

                                                
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 

1456 oraz z 2013 r. poz. 940, 1245 i 1287. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 
i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 
2013 r. poz. 675. 
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Art. 11.  

W roku 2014 nie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 
którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.8)), od środków pochodzących z rezer-
wy celowej przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, 
ujętej w ustawie budżetowej na rok 2014. 

 
Art. 12.  

1. Wielkość wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach 
programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 i 938), nie może przekroczyć w roku 2014 wielkości wynagrodzeń zapla-
nowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
poz. 169), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 października 2013 r., albo 
wynikających z planów finansowych na rok 2013, w przypadku gdy nie są one uj-
mowane w ustawie budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 4, w następujących jednost-
kach sektora finansów publicznych: 

1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i try-
bunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli – w zakresie 
awansu zawodowego – zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez te 
organy oraz wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i referendarzy sądowych, z 
tym że: 

a) w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich wielkość wynagrodzeń w ro-
ku 2014 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2013, przy 
uwzględnieniu zmian określonych w art. 16 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usta-
wy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), 

b) w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielkość wynagrodzeń 
w roku 2014 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2013, przy 
uwzględnieniu zmian określonych w art. 16 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o 
której mowa w lit. a, 

c) w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze wielkość wynagrodzeń w roku 
2014 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2013, przy 
uwzględnieniu zmian określonych w art. 16 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, o 
której mowa w lit. a, 

d) w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka wielkość wynagrodzeń w roku 2014 
ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2013, przy uwzględnieniu 
zmian określonych w art. 16 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w lit. 
a; 

2) agencjach wykonawczych; 
3) instytucjach gospodarki budżetowej, z wyłączeniem: 

a) Centralnego Ośrodka Informatyki, w którym wielkość wynagrodzeń w ro-
ku 2014 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2013, przy 

                                                
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 

oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005. 
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uwzględnieniu zmian określonych w art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy, o której 
mowa w pkt 1 lit. a,  

b) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, w 
którym wielkość wynagrodzeń w roku 2014 ustala się na poziomie wyni-
kającym z planu finansowego na rok 2012; 

4) państwowych funduszach celowych; 
5) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego; 

6) Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych, 
z wyłączeniem instytutów naukowych; 

7) państwowych instytucjach kultury, z wyłączeniem Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w 
których wielkość wynagrodzeń w roku 2014 ustala się w warunkach porówny-
walnych z roku 2013, przy uwzględnieniu zmian określonych w art. 16 ust. 3 
pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1 lit. a; 

8) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów pu-
blicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu praw-
nego, o których mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w roku 2014 ustala się w 
warunkach porównywalnych z roku 2013. 

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się wynagrodzeń: 
1) w państwowej instytucji kultury Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 

w części finansowanej z przychodów: 
a) z dochodów uzyskanych z inwestowania Kapitału Wieczystego Fundacji 

Auschwitz-Birkenau, 
b) z prowadzonej działalności z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa, w 

wysokości 3.650 tys. zł; 
2) w Agencji Oceny Technologii Medycznych w wysokości 860 tys. zł; 
3) w Polskiej Akademii Nauk wypłaconych z tytułu zakończenia w roku 2014 ka-

dencji Prezesa i wiceprezesów. 
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki bu-
dżetowej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku prze-
niesienia zadań z innej jednostki sektora finansów publicznych, nie więcej niż o 
kwotę zmniejszenia wielkości wynagrodzeń w jednostce, z której przeniesiono za-
danie, uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji zadań publicznych. 

 
Art. 13.  

1. Wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 12 ust. 1, finansowa-
nych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 
roku 2014 może przekroczyć wielkość wynagrodzeń finansowanych z udziałem 
tych środków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycz-
nia 2013 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 października 2013 r., albo 
wynikających z planów finansowych na rok 2013, w przypadku gdy plany te nie są 
ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych 
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środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te 
zwiększane wynagrodzenia są finansowane w wysokości co najmniej 70% ze środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń niezależnie od ograniczeń, o 
których mowa w ust. 1, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, ko-
nieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finan-
sowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń. 

 
Art. 14. 

1. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowa-
nych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 
częściach budżetu państwa będących w dyspozycji tego samego dysponenta oraz w 
jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1, któ-
rych plany finansowe nie są ujmowane w ustawie budżetowej, nie może w roku 
2014 przekroczyć wielkości wynagrodzeń bezosobowych zaplanowanych w usta-
wie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 14 października 2013 r., albo wynikających z planów finanso-
wych na rok 2013, z zastrzeżeniem ust. 3–6. 

2. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowa-
nych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 
jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1, któ-
rych plany finansowe są ujmowane w ustawie budżetowej, nie może w roku 2014 
przekroczyć wielkości wynagrodzeń bezosobowych ustalonych w planach finanso-
wych stanowiących załącznik do ustawy budżetowej na rok 2014, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się wynagro-
dzeń: 

1) przyznanych z rezerw celowych; 
2) wypłacanych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi 

i sądowymi. 
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia ogło-

szenia ustawy budżetowej na rok 2014, przekaże dysponentom części budżetowych 
informacje o kwotach zwiększenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych 
w ustawie budżetowej na rok 2014 w związku z włączeniem do budżetów właści-
wych dysponentów części budżetowych wydatków na zadania, które w roku 2013 
finansowane były z rezerw celowych. 

5. W roku 2014 wielkość wynagrodzeń bezosobowych w części 17 – Administracja 
publiczna pomniejsza się o kwotę 495 tys. zł. 

6. W roku 2014 w uzasadnionych przypadkach wielkość wynagrodzeń bezosobowych 
może być powiększona o niewykorzystane wynagrodzenia. 

 
Art. 15.  

Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, finansowanych w ramach programów realizo-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w częściach budżetu państwa będących w 
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dyspozycji tego samego dysponenta oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, 
o których mowa w art. 12 ust. 1, może w roku 2014 przekroczyć wielkość wynagrodzeń 
bezosobowych finansowanych z udziałem tych środków zaplanowanych w ustawie bu-
dżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 14 października 2013 r., albo wynikających z planów finansowych na rok 2013, 
w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, zwiększonych o 
środki przyznane z rezerw celowych, w części finansowanej lub refundowanej z tych 
środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwięk-
szane wynagrodzenia są finansowane w wysokości co najmniej 70% ze środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych. 

 
Art. 16.  

1. W roku 2014 wielkość wynagrodzeń w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nie 
może przekroczyć wielkości wynagrodzeń ustalonych w planie finansowym, sta-
nowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2014. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń o środki przyznane w ra-
mach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uwzględnia-
jąc stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej rea-
lizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wyna-
grodzeń. 

 
Art. 17.  

1. W roku 2014 wielkość wynagrodzeń w Narodowym Centrum Nauki nie może prze-
kroczyć wielkości wynagrodzeń ustalonych w planie finansowym, stanowiącym za-
łącznik do ustawy budżetowej na rok 2014. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń o środki przyznane w ra-
mach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uwzględnia-
jąc stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej rea-
lizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wyna-
grodzeń. 

 
Art. 18.  

1. W roku 2014 wielkość wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia nie może przekroczyć wielkości: 

1) wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych ustalonych w planie finanso-
wym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014, o którym mowa w art. 121 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 
późn. zm.9)); 

                                                
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, 
poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 
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2) wynagrodzeń zaplanowanych w rezerwie utworzonej w planie, o którym mowa 
w pkt 1, w związku z realizacją zadań wynikających z dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowa-
nia praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, s. 45). 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń o środki przyznane w ra-
mach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uwzględnia-
jąc stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej rea-
lizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wyna-
grodzeń. 

 
Art. 19.  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 
wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych niezależnie od 
ograniczeń, o których mowa w art. 14, art. 15 i art. 18 ust. 1 pkt 1, uwzględniając stan 
finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń. 

 
Art. 20.  

1. Przez wynagrodzenia, o których mowa w art. 12, art. 13, art. 16, art. 17 i art. 18, ro-
zumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sę-
dziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na pod-
stawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy z dnia 3 
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny-
mi, zaliczone – według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych 
przez Główny Urząd Statystyczny – do „wynagrodzeń bez wypłat z zysku”. 

2. Przez wynagrodzenia bezosobowe, o których mowa w art. 14, art. 15 i art. 18, ro-
zumie się w szczególności wynagrodzenia: 

1) wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 
2) wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują okre-

ślone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w 
postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodze-
nia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagro-
dzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu; 

3) wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komi-
tetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach nau-
kowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania; 

4) dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym 
wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

                                                                                                                                          
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 
1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 
i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 
654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 
205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 
154, 879 i 983. 
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5) przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i 
członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komi-
sji; 

6) dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za 
udział w posiedzeniach; 

7) ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachun-
kowych; 

8) honoraria. 
 

Art. 21.  
W roku 2014 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, 
jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Fundu-
szu Pracy. 

 
Art. 22.  

1. Minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem wła-
ściwym do spraw zdrowia przekazuje w roku 2014, na wyodrębniony rachunek 
bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki 
Funduszu Pracy z przeznaczeniem w roku 2014 na: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, 
o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których 
mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazy-
wania środków oraz ich rozliczenia. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów 
środki, o których mowa w ust. 1: 

1) marszałkom województw; 
2) wojewodom; 
3) podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 

16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2; 
4) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 8. 
 

Art. 23.  
W roku 2014 dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 
6, nie może dokonywać przesunięć, przewidzianych w planie Funduszu Pracy, wydat-
ków realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na 
zadania realizowane bez udziału środków europejskich, z tym że przesunięcia te mogą 
być dokonywane za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 
Art. 24.  

W roku 2014 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grud-
nia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 666 i 675), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowa-
nych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 
150) na emerytury i renty. 
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Art. 25.  

W roku 2014 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lute-
go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 667 i 675), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków za-
planowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. na emerytu-
ry i renty. 

 
Art. 26.  

1. W roku 2014 wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, utworzonego na pod-
stawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1540, z późn. zm.10)), mogą być przeznaczone także na dofinansowanie zadań 
związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim-
pijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata 
lub mistrzostwach Europy. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-
we warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjo-
nalności i ciągłości finansowania zadań. 

 
Art. 27.  

Zmiana w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2014, w 
wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wy-
maga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 
Art. 28.  

W roku 2014 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie: 

1) 25 mln zł – przeznacza się na wpłatę składki z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej w części przypadającej do sfinanso-
wania przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

2) 15,5 mln zł – przeznacza się na dokonywanie wpłat składek z tytułu członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych innych niż wymie-
niona w pkt 1, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw środowiska. 

 
Art. 29.  

1. W roku 2014 r. nie stosuje się przepisu art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164). 

                                                
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 

106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2013 r. poz. 1036. 
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2. W roku 2014 wydatki związane z działaniami wymienionymi w art. 37a ust. 1 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ustala 
się w wysokości 132.067 tys. zł. 

 
Art. 30.  

Wydatki państwowych jednostek budżetowych z tytułu przejętych zadań, które w roku 
2010 były realizowane z rachunków dochodów własnych albo przez gospodarstwa po-
mocnicze, uwzględnione w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych w 
ustawie budżetowej na rok 2014, nie mogą w rozliczeniu rocznym przekroczyć kwoty 
dochodów uzyskanych w roku 2014 z tytułu realizacji tych zadań. 

 
Art. 31.  

W roku 2014 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić miastu Kra-
ków dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w 
kwocie do 12.772 tys. zł, na dofinansowanie zadania własnego z zakresu kultury fi-
zycznej związanego z ubieganiem się, w fazach aplikacji oraz kandydatury, przez mia-
sto Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej o przy-
znanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 
2022. 

 
Art. 32.  

Przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy bu-
dżetowej na rok 2014, w odniesieniu do środków w ramach Polityki Spójności oraz 
Wspólnej Polityki Rybackiej dla Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014–
2020, a także do dochodów i wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 
2015 i 2016. 

 
Art. 33.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 3 pkt 1, który 
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 
 

 

 

 

 
 
 

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

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 

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


