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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 14 grud!'ia 1987 r.
zmieniające

rozporządzenie

w sprawie zasad wynagradzania pracowników

Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 24 ust. 2 oraz w
z art. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo
wych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187)
zarządza się, co następuje:
związku

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 48, poz. 245)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może
być podwyższony przez właściwych ministrów
(kierowników urzędów centralnych) lub wojewo·
dów oraz prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, w ramach posiadanych
środków na wynagrodzenia.";
2) w § 9:
a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Fundusz premiowy, o którym mowa w ust. 1,
może być podwyższony przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych)
l.ub wojewodów oraz prezydentów miast:. stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",
b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
,,§ 11. W okresie do dnia 31 grudnia 1988 r. pracownikowi może być przyznane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny odpowiednio według grupy lub stawki niższej od
najniższej ustalonej w tabeli dla danego sta,·
nowiska oraz w wysokości pośredniej między
kwotami ustalonymi dla poszczególnych sta-

urzędów

państwowych.

wek dodatku funkcyjnego, z tym że łączne
wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia dotychczasowego.";
4) załącznik nr l do rozporządzenia otrzymuje brzmienie
określone
w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia;
5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A lp. 8 otrzymuje brzmienie:
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Rady Ministrów, ministra, sekretarza stanu
(przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,

prezesa, wiceprezesa,
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dyrektora generalnego, dyrektora departamentu
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b) w części B w lp. 4 w rubryce 2 po wyrazach
"starszy inspektor miejskiej służby porządko
wej l)" dodaje się wyrazy "kierownik terenowego
banku danych",
c) w części C w lp. 4 w rubryce 2 po wyrazach
"architekt miejski l)" dodaje się wyrazy "komendant miejskiej służby porządkowej".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
stycznia 1988 r., z tym że w odniesieniu do pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, określone w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia, obowiązują od dnia
1 grudnia 1987 r.
Prezes Rady Ministrów: Z. Messner
Załącznik

do rozporządzenia Rady Minisirów z dnia 14 grudnia 1987 r. (poz. 249)
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TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Grupa
wynagrodzenia
zasadniczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Miesięczna

w

kwota

zł

10000-12000
11 000-14 000
12000-16000
14000-18000
16000-20000
18000-22000
20 000-24 000
22 000-26 000
24 000-28 000
26 000-30 000
28 000-32 000
30 000-34 000
32 000-36 000
34 000-38 000
36 000-40 000
38 000-42 000
40 000-44 000
42 000-46 000
44 000-49 000
46 00Q-;-52 000
49 000-55 000

Stawka
dodatku
funkcyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miesięczna

w

zł

4000
6000
8000
10000
12000
14000
17000
20000
23000
25000

kwota

