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1 2 3 4 5 

w tym etatowi członkowie kolegium 11967 
CZĘSC 86/93 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE 
WROCŁAWIU 36927 
dział 91 - AdministraCJa państwOwa 36927 

w tym etatowi członkowie kolegium 26606 
CZĘSC 86/95 SAMORZĄDOWe KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W 
ZAMOŚCIU 16465 
dZIBł 91 - AdministraCia państwowa 16465 

w tym etatowi cz/onkowie kOlegium 12026 
CZĘSC 86/97 SAMORZĄDOwe KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W 
ZIELONEJ GÓRZE 22080 
dział 91 - AdministraCja państwowa 22080 

w tym etatowiCZlOnkowlellOfeglum 14266 

OGÓt.EM 3596384.45 8506684 49053820 192227887 

344 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regu
laminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków. 

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Radzie do 
Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulami
nu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wy
nagradzania jej członków (Dz. U. Nr 7, poz. 54) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Członkowie Rady, z wyjątkiem przewodniczące

go Rady i zastępcy, otrzymują wynagrodzenie: 
1) za każdy dzień udziału w posiedzeniach skła

du orzekającego, 
2) za reprezentowanie Rady w postępowaniu 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 

- w wysokości 50% najniższego miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę pracowników."; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 
a) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy", jednak nie 

później niż na 7 dni przed terminem posiedze
nia", 

b) po § 17 dodaje się § 18 w brzmieniu: 
,,§ 18. Za udział w posiedzeniach Rady i składów 

orzekających zamiejscowym członkom 
Rady przysługuje zwrot kosztów podróży 
na zasadach określonych w przepisach 
dotyczących podróży służbowych na ob
szarze kraju." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających 

w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. 

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagra-

dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w pań
stwowych jednostkach sfery budżetowej działających 
w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej 
(Dz. U. Nr 95, poz. 437, z 1997 r. Nr 39, poz. 242 i Nr 44, 
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poz. 281, z 1998 r. Nr 42, poz. 249 oraz z 1999 r. Nr 7, 
poz. 59) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego roz
porządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. (poz. 345) 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*) 

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

1 2 

I 595- 690 
II 600- 700 
III 610- 725 
IV 620- 755 
V 630- 790 
VI 640- 820 
VII 655- 860 
VIII 670- 905 
IX 685- 960 
X 700-1015 
XI 715-1 080 
XII 730-1 160 
XIII 750-1240 
XIV 770-1320 
XV 790-1 410 
XVI 810-1 510 
XVII 830-1610 
XVIII 855-1720 
XIX 880-1820 
XX 910-1 920 
XXI 944-2050 

*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosow
nie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku 
z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społecz
ne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006). 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających 

w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagra
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w pań-

stwowych jednostkach sfery budżetowej działających 
w zakresie kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 103, 
poz. 478, z 1997 r. Nr 32, poz. 193 i z 1998 r. Nr 42, 
poz. 248) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz
porządzenia; 

./ 




