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'POLSKI.EJ RZECZ,YPOSPOLITĘJ 
Warszawa, dnia lO października 1963 r. 

L'UDOWEJ 

Nr 44 

TRESC: 
Poi.: 

ltOZPORZĄDZENIA RADY MINIST-RÓW: 
I 

2.' ~ 'l: dnia 30 wrżeśnia 1963' r, Z1Ilieniajqce rozporzątlzenie w. sprawie uposażeni .. sę'dziow, członków Biu-
, i'-Cl' Orzecznictwil Sqdu Najwyisz'ego ' 6razl -aseio rów i .apliltaTltów ,s;ądowytlł 

f 

'2.7 -z dnia 30 , wf-Ieśniil 1~ r. {) 7.mianie rezpor.ządzenicl w ,sprawie ustalenia ,stanowisk, kwilliHk!łcji i upo-
, ,s'rien,iac ,pra.cown.ilców zatrudnionych ~w Ikiale Drzecwićt.wacpa:ństwowycll ,:komisji :4r.bitraio.wyck '., 

,241- z' tlni/ł 30 WTieśnicl 1963 r; Vi ' spnl.wie up.osażenia , nauczycieli . j ' wychowawców 

249 '- z' dnia 5 pazdziernika 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za 
~towarzyszeni~ wyższej użyteczności 

'..., 

246 

, , 
RQ.ZPOR.lĄDZENIE ,RADY MINISTRÓW 

'Z dniil ~ września 1~63 r. 

.. 
t9t 

496 

'%1Jł1~aj'ące,; ;rozpol'z'4lkeBłe "w".prawłe' 'Uposatelila " .ęditiów, ,~ł~kltw Biura Orzecmiclw,.& 'Sądu . Najwy,ule,go 
8i'.a~ aesorów 'i .plikanlów."dowych. 

ł' 

Na . podstilwie art. 5 u~tawy , z"dnia 4 ,lutegO' 1949 r. Q , UPO'
sażeniu 'p-racowników , państwowych (Dz. U: Nr 7, PO'z. 39) 

' Xillządza" się; ce' następuje: 

2) w § 3 pO' ust. 2 dO'daje się ust. 3w brzmieniu '~5tęp~~ 
jącym: ' 

/' 

'§ 1. W rozPO'rządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 ma ja 
',1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, człO'nków Biura Orzecz~ 
', nittwaSądu NajwyższegO' O'razasesO'rów i aplikantów sądO'
wych (Dz. U. z 1959 r. Nr 31, PO'z. 184 i ,z 1961 r;, Nr 57, 
PO'z. 316) wprO'wadza sH~ następlljące zmiany: , ' 

' 1} § 2 O'trzymuje brzmienie następujące: , 
,,§ 2. Ustanawi<;ł się dlapracO'wników , wymieniO'nych 
w § 1 dziewięć grup uPO'sażeniazasadniczegO': 

Grupa , uposażenia' 
zasadniczegO' 

I 
II 

III 
'IV 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 

KwO'.t<l miesięcznegO' 
uposażenia w złotych 

3.800 
3.300 
2.860 

'2,55G 
2.300, 
2,050 

,1.800 
1.500 
1.300" 

' ,,3. Minister SprawiedliwO'ści za , zgodą Prezesa Rady 
Ministrów może przyznać sędziemu, posi\łdającemu 
szczególnie wy sokle ' k w alifikac je, grupę uposJżenia 

bezpośrednIo wyżs"ą O'd najwyższej grupy przewi
dzianej w ust. 1 dla zajmO'wanegO' przez sędziegO' , 
stanowiska". 

§ 2. Z dniem weFcia w życie rO'zPO'rząd zeni~ pracowni
kom O'bjętym rozporządzen ,iem nie przysługuje dodatek O'kre
ślony w ilchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 wrzesma 
1963 i. w sprawie wprowadzenia prz1jściO'wegO' dodatku 
kwart alnegO' .dla pracujących, ' 

, § 3. Wykonanie rozporządzenia ,porucza się MinistrJm 
Sprawiedli WO'ści i Finansów. 

§ 4. RozPO'rządzenie wchodzi w życie z dp.iem ogłosze
nia z mocą od dnia l ,października 1963 r. 

.' Prezes' Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

" 


