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Kwota miesięczna w zł 

wynagro- dodatku 
dzenia za- funkcyj-

Grupa Stanowisko 

sadniczego , - nego 
I---~-----------~--~-----1 prezes Polsk{ej Akademii 50.000 21.000 

2 

Nauk. pierwszy zastępca 

i zastępca przewodniCzą-

cego Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, 
sekretarz naukowy Pol-
skiej Akademii Nauk, 
przewodniczący Komitetu 
db Sp,raw Radia i Telewi-
zji "Polskie Radio- i Te-
lewizja" 

sekretarz stanu, pierw
szy zastępca prezesa Na
ród owego Banku Polskie-

48.000 19.000 

____ g~o~, ________ ~ _________ I--~~~- _~~~_ 
3 wiceprezes Polskiej Aka- 45.000 l6.0b<> 

demii Nauk, zastępca se-
kretarza naukowego Pol-
skiej Akademii Nauk, se-
kretarz wydziału Polskiej 
Akademii Nauk, podse-
kretarz stanu (wicemini-
'ster), wiceprezes Narodo-
wego Banku Polskiego, 
kierownik u.rzędu central, 
nego, dyrektor generalny 
w Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów 

4 zastępca kierownika urzę- 42.000 
du centralnego, dyrektor 
generalny w minister-
stwie i urzędzie central-
nym 

13.000" 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. ,Wynagrodzenie osób powoływanych przez Pre
zesa' Rady Ministrów na kierow'iicze stanowiska, 
państwowe w województwaćh ustala się wf 

, następującej 'wysokości : 

Kwota miesięczna w zł 

Grupa Stanowisko 
wynagro- dodatklL 
dzenia za- funkcyj-

sadniczego nego 
--

l prezydent miasta: sto- 46.500 17.500 
łeczncgoWarszawy, Kra-
'k'owa i Łodzi, wojewoda: 
bydgoski. gdallski, kato-
wicki. poznański. szcze-
ciilSki i wrocławski --
wojewoda nie wymienio-! 2 45.000 " 16.000 
ny w grupie 1 , -- ~,--- - ----

3 ' wiceprezy(lent miasta: 43.500 14.500 
stołecznego Warszawy. 
Krakowa i Łodzi. wice, 
wojewoda: bydgoski. 
gdański, katowicki, poz-
nallski. szczeciński i wro-
cławski --

4 wicewojewoda nie wy- 42.000 13.000" 
mieniony w grupie 3 , 

3) dotychczasowe § 4. § 5 i § 6 oznacza się odpowied
nio jako § 5, § 6 i § 7. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 pażdzJ.ernika 
1986 r. 

Pr~ewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskl 

194 
UCHWAŁA PAŃSTWA 

z dnia 18 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnycb I . obsługi Prokuratury 
Polskiej ' Rzeczyp spolitej Ludowej. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawL 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) 
-Rada Państwa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 
HJ83 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 16, poz. 90 i Nr 34, 
poz. 187, z 1985 r. Nr 43, poz. 276 oraz z 1986 r. Nr 4, 

poz. 2~) Vi załączniku nr 2 w tabeli stanowisk, kwalifi
kacji i zaszeregowania pracowników adm~nistracyjnych 
Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowa
dza się następującą zmianę: w części ~ pod lp. 1 w rubry
ce 5' liczbę ,,24" zastępuje się liczbą ,,25". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskl 

l 5 
UCHW MA R DY PAŃSTWA 

z dnia 18. w ześnra 1986 r. 

zmłenlaj<,ca uchwałę ' :w sprawie określenia niektórycb praw j obowiązk6w pracowników 
Państwowej I spekcji Pracy. 

Na podstawie art. 48 us't. I pkt 2 ustawy z dnia 
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo-

wych (Dz. U. Nr 31. poz. 214 i z 1984 1. Nr 35, poz. 187) 
Rada Państwa uchwala. co następuje: 


