
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 maja 1996 r. Nr 56 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

252 - z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świad
czeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych 1317 

253 - z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawan ia dotacji z budżetu 
państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie ro
bót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym 1318 

254 - z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie określen i a terminów składania wniosków, zasad podzia-
łu i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 1326 

ROZPORZĄDZENIA: 

255 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świad-
czenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą 1327 

256 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w spra
wie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i po
pierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleco-
nych 1327 

OBWIESZCZENIE 

257 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej 
art. 39 ust. 2 pkt 2-4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych 1328 

252 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 kwietnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich 
placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, 
poz. 400 i Nr 95,poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704 oraz z 1995 r. 
Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lip
ca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysłu
gujących pracownikom polskich placówek dyplomatycz
nych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71, poz. 307 i Nr 
119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323 i Nr 101, poz. 505, 
z 1994 r. Nr 18, poz. 64 oraz z 1995 r. Nr 31, poz. 158 i Nr 
123, poz. 600) w § 24b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

,,4. Wynagrodzenie walutowe, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, ustala się do dnia 30 kwietnia 
1996 r. w wysokości ustalonej w 1995 r. 

5. W przypadku gdy w państwach: 

1) o których mowa w ust. 3, 

2) w których dla pracowników od dnia 1 listopa
da 1995 r. ustalono wynagrodzenie walutowe 
na podstawie § 3 ust. 2, 

wskaźniki kosztów utrzymania publikowane 
w Biuletynie Statystycznym ONZ z września 
1995 r. są niższe od wskaźników kosztów utrzy
mania publikowanych w Biuletynie Statystycz
nym z września 1994 r. - wynagrodzenie walu
towe w 1996 r. pozostaje w wysokości obowią
zującej od dnia 1 listopada 1995 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 maja 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


