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ROZPORZĄDZENIE RADY M INISTRÓW 

z dnia 7 stycznia 1997 r. 

w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze 
budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 
oraz z 1996 r. Nr 59. poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775) zarządza s ię, co następuje: 

§ 1. Wielokrotność przeciętnego prognozowanego 
wynagrodz€-nia w panstwowej sferze budżetowej, sta
nowiącą przecięt ne uposażenie fu nkcjona riuszy Urzę
du Ochrony Państwa, ustala się na 1,86. 

§ 2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
17 pażdziernika 1995 r. w sprawie określenia wielokrot
ności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej , stanowiącej przecięt
ne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Straży Granicznej j Panstwowej Straży Pożar
nej (Dz. U. Nr 123, poz. 599), skreśla się § 2. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 stycznia 1997 r. 

w sprawie zasad w ynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych 
zatrudnionym w gabinet ach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmującyc h 

kierownicze stanowiska państwowe. 

Na podstawie art. 47' ust. 3 ustawy z dnia 16 w rze
śnia 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, z 1995 r. 
Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, 
poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do: 

1) pracowników zatrudnionych w gabinecie politycz
nym: 
a) Prezesa Rady Ministrów, 
b) wiceprezesa Rady Ministrów, 
c) ministra, 
dl innego członka Rady Ministrów, 

2) doradców lub pełniących funkcje doradców osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
inne niż wymienione w pkt 1, 

zwanych dalej "pracownikami". 

§ 2. Wynagrodzenie pracowników składa się z wy
nagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmo
wanego stanowiska, dodatku funkcyjnego związanego 
z kierowaniem zespołem oraz dodatku za wieloletn ią 

pracę· 

§ 3. Ustala się t abelę stanowisk, kwot wynagrodze
nia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifika
cji pracowników, stanowiącą załączn i k do rozporządze
nia. 

§ 4. 1. Pracownikowi przysługuje odprawa, z tytułu 
rozwiązania przez pracodawcę lub wygaśn ięcia sto
sunku pracy, w wysokości: 
l) 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow

nik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na 
stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, krócej niż 
6 miesięcy, 

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow
nik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na 
stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co naj 
mniej 6 miesięcy, 

3) 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow
nik był zatrudniony w gabinecie połitycznym lub na 
stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co naj
mniej 3 lata. 

2. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak 
ekwiwalent p ieniężny za urlop wypoczynkowy. 

§ 5. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska pań
stwowe, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, mogą w szcze
gół n ie uzasadnionych przypadkach zwolnić pracowni
ka z wymagan kwalifikacyjnych określonych w tabeli 
stanowiącej załącznik do rozporządzenia. 

§ 6. Do pracowników stosuje się przepisy § 8 i 9 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzę
dów państwowych (Oz. U. Nr 43, poz. 223). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 




