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. Rozporządzenie Rady Ministrow 
z dnia 26 marca ł 924 r. 

w sprawie liczenia czasu spędzonego w służ
bie państwowej niesędziowskiej, tudzfeŻ czasu 
spędzonego w służbie państ,\"owej sędziowskiej 
i prok:Jratorsłdej w wypadłHkh przejścia z jed
nej 'kategorji służby d.o drugiej VI dziale Mini-

sterstwa Sprilwiedlhvości. 

- Na mocy art: 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. ° uposażeniu 'sędziów w sądownictwie powszechnem 
j adm,inistracyjnc:m oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. 
N2 134 poz. 1107) zarządza się co następuje: ' 

\ 

§ 1. W wypadkach, gdy osoby z prawniczem 
wykształceniem i k\valifikacjami sędziowskiemi, któ
rych uposażenie określone jest I}stawą z dn,ia 9 paź
dziernika 1923 r. ol uposaże niu funkcjonarj uszów pań
stwowych i wojsk'a (Dz. U. f~. P. N2 116, poz. 924) 
przechodzq z zafZl{(;lu wyniiarusprawiedliwości na 
stanowisko sędziego lub prokuratora, należy im w celu 
oznaczenia grupy uposażenia s€;9ziowskiego i szczebla 
w obrębie danej grupy, liczyć czas spędzony · w pol
skiej służbie paI'lstwowej niesc:dzi owskiej VI sposób 
n astępujący: 

I. Czas spędzony 'na stanowisku: 
urzędnika par'lstwowego 1. II, 1lI lub. IV stopnia służbo
wego należy liczyć tak, jak g"dyby był spędzony na 
stanowisKu D grupy uposażenia sędziów "' j prokura
torów z przyznaniem tego samego szczebl<1 VI obrę
bie tej grupy, jaki był przyznany w służbie niesę-
9ziowsktej; 

/l. Czas spędzony na stanowisku: 
urzędnika parl5twowego V stopnia służbowego ponad 
3 lata, - należy liczyć , tak, jak gdyby był S,pędzony 
na stanowisku C grupy uposażenia sędziów i proku· 
ratorów; z zaliczeniem tego szczeDla tej grupy, jaki 
był przyznahy \V służbie niesędziowskiej; 

III. Czas spędzony na stanowisKu: 
urzl:!dnika państwowego w V stopniu s ł użbowyrn do 

. 3 lat najeży liczyć tak, jak gdyby był spędzony na 
stanowisku B grupy uposażenia sędziów i prokura
t orów z zaliczeni e m tego szczebla tej grupy, jaki by ł 
przyznany , wslużbie niesędzi owskiej . 

IV. \/ Czas spędzony na starlOwisku : 
urzędnika p3ństwowego VI s~opnia służbowego na
lcży liczyć tak, jak gdyby by! spędzon'y na st~no
wisku r.. g rupy uposażenia sędziów i .pr't)kuratorów, 
z zaliczeniem tego szczebla tej grupy, jal<i był przy
znany Iw siużb i e niesędziowskiej. 

§ 2 . . Jężeli ilpść punlstów danego szczebla 
w "służbie sędziowskiej jest niższa, niż ilość punktów 
sz·czebla poprZednio zajmowanego, urzędnik mia.no
wany na -stanowisko sędziow"skie otrzymuje szczebel 
co d" ilości punktów nie niższy od poprzedniego, 
jednakie szczebe I uposażenia przyznany w myśl § 1, 
nie może być , w żadnym \vypadku "wyższy, niż naj
wyższy szczebel przewidzirny w uposc.żeni\J sędziów 
j prol~uratorów' w d'aIJej grupie. 

• 
§ 3. Jeżel i osoby z prawniczem wykszta}ceniem 

i kwalifikacjami sędziowskiemi, o których mo'wa w§ 1, . 
otrzyniują nominację na stanowiska w służbie sę-

I dziowskiej lub prokuratorskiej \II grupie niższej" niż 
ta, która wedle § 1 odpowiada zajmowanemu przez 
dan~ oso~ę, star:owisku 'ł' służ?ie państ~lO:-vej nie
SędzlOwskleJ, wowczas otrzymUją uposazel1le grupy . 
odpowiadającej ich stanowisku w służbie państwowej 

"' niesędziowskiej, a w tej grupie szczebel zgodnie z za-
sadami określonemi w § 1. ' 

§ 4. Czas spędzollJ' na stanowisku prezesa s'ądu 
okręgowego, tudzież na \ tanowisKu sądziO\iJskiem lub 
prokuratorskiem w grupie C lub D należy liczyć tak, 
jak gdyby był spędzony w IV grupie uposażenia 
funkcjol1Ęlrj uszów państwowych z za licze niem tego 
szczebla, jaki był przyznany w grupie sędziowskiej. 

§ 5. Czas spędzony na stanowisl~u sędziow
skiem lub prokuratorskiem w grupie B uposażenia 
se:dziowskiego należy liczyć tak, jak gdyby był spę
dzony w V grupie uposażenia funkcjonarjl}szów pań
stwowych z zalicz.eniem tego szczebla, jaki był przy
znany w grupie sędziowskiej. 

Przepis ten nie ma zastosowania do sędziów 
i prokuratorów, zaliczonych do grupy B na podsta
wie "art. 21 ustawy .z dn. 5 grudnia 1923 , r., do któ
rych stosuje się przepis § 6. 

§ 6. Czas spędzony na stanowisku sędziow
skiem lub prokuratorskiem w grupie ,F\ uposażenia 
sędziowskiego należy liczyć:. tak, jak gdyby byłspę
dzony \V VI grupie uposc:ienia'funkcjonarjuszów pań- o 
stwowych z zaliczeniem tego szczebla, jnki był przy
znany w grupie sędziowsl<iej. 

, § 7. Jeżeli sędzia lub prokurator otizymuje 
nominację fi;} stanowisko w siużbie niesędziowskiej , 
w grupie n iższej niż ta, która odpowiada stanowisku, 
określonemu \II § 4, 5 i 6, wówczas otrzymuje upo
sażenie grupy i szczebla odpowiad ającj/ch zasadom 
\V §§ 4, 5 i 6 ustalonym. 

\ 
§ 8. Przepis § 2 ma w wypac;lkach przejścia 

ze slużby sędziowskiej lub prokuratorskiej do służby 
niesędziowskiej analogiczne zastosowanie . 

§ 9. Uchyla się moc obowiązującą rozporzą, 
dzenia Rady Ministrów z dnia n stycznia 1923 r. 
(Dz. U. R. p" N2 8 poz. 48). 

I I • 

§ 10. Wykonallle niniejszego rozporządzenia 
powierza się Preze.wi Rady Ministrów, Ministro\lfi 
Sprawiedliwo~ci i MlI1istrowi Skarbu. . 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 
dnia 1 pażdziernika 1923 r. i ma zastosowanie rów
l1lez przy pierwszem zal iczeniu do poszczególnych 
grup i-; siczebIL 

Prezes Rady [v'linisŁrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

fV\inister Sprawiedliwości: Wf. Wyganowski 
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