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Tabela D. Tabela miesięcznych stawekwynagrodzenia zasadniczego dla pozostaĘch
pracowników unędów i jednostek
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Proiekt z dnia 9 listopada 2015 r.

t

RoZPORZ|DZEhIIE
MIMSTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI §POŁECZFIEJ

zdnia

zmieniające rozpolządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania

innycń3*"ua,H*;ffi 
L?o"ffi .Hil3łlin.ff ffi ".iji'T,ffi,':;lTi-PaństwowYch

Na podstawie ąń. 773 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks ptacy @zU- zŻ014 r.

poz. 1502, Ż późn. zm.'); zarądza się, co następuje:

§ l.W roąorądzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecmej z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przynawania innych świadczeń ru,iązanYch z Pracą

dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizaryjnych sfery budŻetowej resortu

spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z20I4 r. poz.1056) w zńącaniktt nr 1 tabela 2 Tabela

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionYch

w pństwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętranych otrzymuje brzrrrięnie

określone w załączniku do niniejszego rozporądzenia,

§ 2. Rozporądzsliewchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MIMSTER RODZII\IY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZI\IEJ

1)zrnianytekstujednolitegousB}vy zostaĘogłoszonewDz.U. z20l4r,Poz.1662,z20l5r,Dz,U,Poz, 1066

orazpoz. lż40

2015 r.
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Zńącanlkdotozpotządzsria
MinisfiaPracy i Poliryki Społecznej
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Tabela 2. Tabela miesięcznych stawekwynagrodzenia zasadniczego dla pozostałYch

pracowników zatrudnionych w państwowych iednostkach budŻetowych resońu §Prlw
wewnętrmych
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