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się odpowiednio zasady i tryb postępowania przewi
dziane dla pracowników, z uwzględnieniem przepisów 
§ 2-5. 

§ 2. 1. Określone w przepisach regulujących zasady 
ustalania świadczeń, o których mowa w § 1, obowiązki 
pracodawcy wykonują w odniesieniu do posłów i se
natorówodpowiednio Kancelaria Sejmu i Kancelada 
Senatu. 

2. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu wystawia
ją w razie potrzeby posłom i senatorom pracownicze 
legitymacje ubezpieczeniowe na zasadach określo
nych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wy
stawiania legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 51, 
poz. 223) oraz dokonują w nich odpowiednich wpisów. 

3. Okoliczności i przyczyny wypadków przy wyko
nywaniu mandatu posła lub senatora ustala zespół po
wypadkowy, w skład którego wchodzą wyspecjalizo
wani w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy pra
cownicy Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. 

§ 3. ,1. Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych okres 
pobierania przez posła lub senatora uposażenia, o któ
rym mowa wart. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, 

poz. 350 i Nr 137, poz. 638), podlega zaliczeniu do okresu 
zatrudnienia. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do zalicze
nia okresu pobierania uposażenia jest zaświadczenie 
potwierdzające okres pobierania tego uposażenia. 

3. Kancelaria Sejmu lub Kancelaria Senatu wydaje 
posłowi lub senatorowi zaświadczenie, o którym mo
wa w ust. 2, z dniem zakończenia sprawowania przez 
niego mandatu. 

§ 4. Dokumentem potwierdzającym okres ubezpie
czenia posłów i senatorów jest zaświadczenie, o któ
rym mowa w § 3, lub wpis w legitymacji ubezpiecze
niowej. 

§ 5. W razie pobierania uposażenia przez posła lub 
senatora zatrudnionego w ramach stosunku pracy i nie 
korzystającego z urlopu bezpłatnego na czas sprawo
wania mandatu, przy ustalaniu uprawnień pracowni
czych zalicza się wybrany przez niego okres pobierania 
uposażenia albo okres równoczesnego zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. M. Manicki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 7 lutego 1997 r. 

w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459, 
Nr 106,. poz. 496 i Nr 147, poz. 687) ogłasza się, że 
w okresie od dnia 1 marca 1997 r. do dnia 31 maja 

1997 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym 
mowa wart. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 
309,70 zł. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 7 lutego 1997 r. 

w sprawie realnego wzrostu emerytur i rent w 1996 r. 

Na podstawie art. 17' ust. 8 ustawy z dnia 17 paź
dziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa
dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, 
z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. 
Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 

i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, 
poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687) ogłasza się, 
iż realny wzrost przeciętnej emerytury i renty brutto 
w 1996 r. w porównaniu do 1995 r. wyniósł 1,8%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński 
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