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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, 
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z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515 
oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariu
szy Urzędu Ochrony Państwa (UOP) na typowych sta
nowiskach służbowych w wysokości określonej w ta
beli stanowiącej załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy UOP 
wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby 
i o dalszy 1% za każdy następny rok, aż do wysokości 
20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy rok służ
by powyżej 20 lat, łącznie do wysokości 25% po 30 la
tach służby. Kwotę wzrostu zaokrągla się do dziesięciu 
groszy w górę. 

2. Podstawę wzrostu uposażenia, o którym mowa 
w ust. 1, stanowi przyznane funkcjonariuszowi uposa
żenie zasadnicze, nie uwzględniające kwot przysługu
jących z tytułu wysługi lat. 

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy 
do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego, określają odrębne przepisy. 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do uposażeń 
za okres od dnia 1 stycznia 1997 r. 

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

Szef Urzędu Ochrony Państwa: A. Kapkowski 

Załącznik do zarządzenia Szefa Urzędu 
Ochrony Państwa z dnia 4 lutego 1997 r. 
(poz. 351) 

TABELA 
UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO NA TYPOWYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY 

Miesięczna 

Typowe stanowiska ~łużbowe stawka uposaże-

nia zasadniczego 
w złotych 

Szef UOP 3650 

Zastępca Szefa UOP 3300 

Dyrektor zarządu w UOP 2505 

Szef delegatury UOP 2328 · 

Naczelnik wydziału w UOP 1 567 

Naczelnik wydziału w delegaturze 
UOP 1449 

Inspektor w UOP 937 

Inspektor w delegaturze UOP 834 

Dowódca drużyny 665 

Młodszy referent 520 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 8 kwietnia 1997 r. 

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie. 

Na podstawie art. 57 ust. 2 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 się, co następuje: 

§ 1.1. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, 
zwani dalej "funkcjonariuszami", którym nie wydaje 




