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b) powyżej 300 użytkowników biblioteki przysługu
" je 1 etat; norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych 

następnych 250 użytkowników. 

2. Norma, o której mowa w ust. 1, może być w za
leżności od potrzeb wynikających z organizacji pracy 
zwiększona o: 

1) 1/4 etatu w zespołach szkół (placówek), w których 
skład wchodzą szkoły dla dorosłych, i centrach 
kształcenia ustawicznego, 

2) 1 etat w zakładach kształcenia nauczycieli. 

3. Organ prowadzący szkołę (placówkę) może wy
razić zgodę na zwiększenie norm zatrudnienia nauczy
cieli-bibliotekarzy szkolnych określonych w ust. 1 i 2 o: 

1) 0,5 etatu w szkołach, w których biblioteki szkolne 
posiadają księgozbiory liczące 10000-30000 jed
nostek bibliotecznych i prowadzą czytelnie wydzie
lone w odrębnych pomieszczeniach, 

2) 1 etat w szkołach, w których biblioteki szkolne po
siadają księgozbiory liczące ponad 30 000 jedno
stek bibliotecznych i prowadzą czytelnie wydzielo
ne w odrębnych pomieszczeniach, 

3) 0,5 etatu w szkołach, w których bibliotekach wystę
pują szczególne ~arunki pracy - w ramach posia
danych środków. 

§ 2. 1. Za podstawę ustalenia normy zatrudnienia 
nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych przyjmuje się: 

1) w zespołach szkół - łączną liczbę uczniów we 
wszystkich szkołach wchodzących w skład zespołu, 

2) w zespołach placówek, specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych i zakładach rehabilitacji 
zawodowej inwalidów- łączną liczbę wychowan
ków objętych działalnością tych placówek. 

2. Przez liczbę uczniów należy rozumieć planowaną 
liczbę uczniów (wychowanków) na początku roku 
szkolnego. 
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3. W przypadku gdy biblioteka prowadzi dział peda
gogiczny, iiczbę uczniów (wychowanków), na których 
przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza, powiększa 
się o liczbę nauczycieli korzyśtających z biblioteki. 

4. Zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku szkol
nego w granicach jednego oddziału lub grupy (do 35 
uczniów - wychowanków) nie powoduje zmian w ob
sadzie etatowej biblioteki. 

§ 3. W przypadku braku możliwości zatrudnienia 
nauczyciela-bibliotekarza w szkołach (filiach) i placów
kach wymienionych w § 1 ust. 1, czynności związane 
z prowadzeniem biblioteki mogą być powierzone na
uczycielom-dydaktykom danej szkoły (placówki) i opła
cane według zasad jak za godziny ponadwymiarowe. 
Za podstawę ustalenia stawki wynagrodzenia za godzi
nę ponadwymiarową należy przyjmować wymiar zajęć 
obowiązujący nauczyciela-bibliotekarza szkolnego. 

§ 4. Dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielo
wi-bibliotekarzowi godziny ponadwymiarowe w tej sa
mej bibliotece w przypadkach: 

1) gdy liczba uczniów w szkole uzasadnia zatrudnienie 
dwóch lub więcej nauczycieli-bibliotekarzy (w łącz
nyfT.I wymiarze co najmniej 1,5 etatu), a ze względu 
na braki kadrowe nie ma możliwości zatrudnienia 
nauczycieli-bibliotekarzy zgodnie z obowiązujący
mi normami, albo 

2) gdy jeden z zatrudnionych nauczycieli-biblioteka
rzy nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 
dłuższy niż 1 miesiąc. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wy
chowania z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie norm za
trudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych (Dz. Urz. 
MOiW Nr 8, poz. 69 i z 1984 r. Nr 11, poz. 68). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZN,VCH 

z dnia 10 czerwca 1997 r. 

w sprawie określenia zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej 
współpracy międzyregionalnej. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej ad
ministracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123, z 1991 r. 
Nr 75, poz. 328, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1996 r. 
Nr 106, poz. 498) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa zasady współpracy trans
granicznej i międzynarodowej współpracy międzyre
gionalnej, zwanej dalej "współpracą", prowadzonej 
przez wojewodów z właściwymi organami innych 
państw. 
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§ 2. 1. Wojewodowie prowadzą współpracę zgod
nie z przepisami prawa polskiego, w szczególności 
w ramach kompetencji określonych w przepisach o te
renowych organach rządowej administracji ogólnej. 

2. Zakres i formy współpracy określają umowy 
międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną· 

. 3. W celu wykonania umów, o których mowa 
w ust. 2, wojewodowie mogą zawierać porozumienia 
z właściwymi organami innych państw. 

§ 3. 1. Wojewodowie przygotowują projekty -
wraz z uzasadnieniem - porozumień, o których mowa 
w § 2 ust. 3, i uzgadniają je z właściwymi ministrami, 
w tym z Ministrem Spraw Zagranicznych, za pośrednic
twem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Uzgodnione projekty porozumień stanowią pod
stawę negocjacji wojewodów z właściwymi organami 
innych państw. 

3. Wojewodowie przedstawiają wynegocjowane 
projekty porozumień Prezesowi Rady Ministrów do za
twierdzenia. 

§ 4. Wojewodowie informują Ministra Spraw Za
granicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji oraz właściwego ministra o prowadzonej współ
pracy, a w szczególności o: 

1) planowanych i realizowanych wizytach i rozmo
wach, 

2) utworzonych komisjach mieszanych i innych 
wspólnych organach oraz o wynikach ich prac, 

3) zawartych umowach dotyczących współpracy, 

4) projektach i programach podejmowanych w ra
mach współpracy z partnerami zagranicznymi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST 

z dnia 4 czerwca 1997 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, 
a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z ty
tułu refundacji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 
259) oraz w związku z art. 33a ust. 1 i art. 33b pkt 2 
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych for
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 
oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkła
dów oszczędnościowych na budownictwo mieszkanio
we dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek 
mieszkaniowych ustala się cenę 1 m 2 powierzchni użyt
kowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r. w wy
sokości 1300 zł . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: 
B. Blida 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 4 lutego 1997 r. 

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na typowych stanowiskach 
służbowych oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat. 

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet- poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 

nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 




