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§ 3. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy za
stosowaniu następujących mnożników przeciętnego wyna
grodzenia w sferze produkcji materialnej: 

Stawka Mnożnik 

1 0,10 
2 0,20 
3 0,25 
4 0,30 
5 0,35 
6 0,40 
7 0,45 
8 0,50 
9 0,55 

10 0,60 

§ 4. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego 
zawiera załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymie
nionej w § 1, której powierzono pełnienie obowiązków lub 
funkcji kierowniczych, na czas ich sprawowania. 

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, 
przysługuje jeden, wyższy dodatek. -

§ 6. Sędzia delegowany do pełnienia czynności w Mini
sterstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie zasad
nicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie 
delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek 
służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wyna
gradzania pracowników urzędów państwowych . 

§ 7. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fun
kcyjnego zaokrągla się do 1000 zł w górę . 

§ 8. Osoba powołana na stanowisko s~dziego otrzymu
je wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu 
z dniem objęcia stanowiska. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym roz
porządzeniem do osób wymienionych w § 1 mają odpowied
nio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wielo
letnią pracę i nagród jubileuszowych. 

§ 10. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporzą
dzeniem traci moc uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 
lutego 1989 r. w sprawie wynagradzania sędziów sądów 
powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądo
wych i notarialnych (Monitor Polski Nr 5, poz. 49) . 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1990 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 wrześ
nia 1990 r. (poz. 392) 

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 

Lp. Stanowisko Stawka dodatku 

1 prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu wojewódzkiego 10 

2 wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu wojewódzkiego 9 

3 przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym 8 

4 przewodniczący wydziału w sądzie wojewódzkim, prezes sądu rejonowego 7 

5 wizytator w sądzie apelacyjnym, wizytator w sądzie wojewódzkim 6 

6 wiceprezes sądu rejonowego 5 

7 kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym, kierownik sekcji w sądzie wojewódzkim, woje-
wódzki kierownik szkolenia, rzecznik prasowy 4 

8 przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym 3 

9 wizytator notarialny w sądzie wojewódzkim 2 

10 kierownik sekcji w sądzie rejonowym, kierownik okręgowej komisji badania zbrodni 
hitlerowskich 1 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 20 września 1990 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 
i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje: 

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, 
poz. 207 i z 1989 r. Nr 74, poz. 443), zwanej dalej 
"ustawą", kwoty wartości pieniędzy lub innych rzeczy 
nie podlegające podatkowi od spadków i darowizn, 
nabyte od jednego darczyńcy - do 16.650.000 zł, a od 
wielu darczyńców - do 33.250.000 zł, 

§ 1. Podwyższa się: 

1) określone wart. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. 
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2) określone wart. 9 ust. 1 ustawy kwoty wartości naby
tych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku od 
spadków i darowizn: 
a) w pkt 1 do 16.650.000 zł, 
b) w pkt 2 do 12.450.000 zł. 
c) w pkt 3 do 8.300.000 zł. 

3) określone wart. 15 ust. 1 ustawy przedziały nadwyżki 
kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegają
cych opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
w sposób następujący: 

kwoty nadwyżki w zł 
ponad do podatek wynosi 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej : 
11 .300.000 5% od nadwyżki 

11 .300.000 - 22.600.000 565.000 zł i 7% od nadwyżki ponad 11.300.000 zł 
22.600.000-33.900.000 1.356.000 zł i 9% od nadwyżki ponad 22.600.000 zł 
33.900.000-45.200.000 2.373.000 zł i 11% od nadwyżki ponad 33.900.000 zł 
45.200.000-56.500.000 3.616.000 zł i 13% od nadwyżki ponad 45.200.000 zł 
56.500.000- 67.800.000 5.085.000 zł i 15% od nadwyżki ponad 56.500.000 zł 
67.800.000-79.100.000 6.780.000 zł i 17% od nadwyżki ponad 67.800.000 zł 
79.100.000 8.701.000 zł i 19% od nadwyżki ponad 79.100.000 zł 

2) od nabywców zaliczonych do 1/ grupy podatkowej: 

11 .300.000 11% od nadwyżki 
11.300.000-22.600.000 1.243.000 zł i 14% od nadwyżki ponad 11.300.000 zł 
22.600.000-33.900.000 2.825.000 zł i 17% od nadwyżki ponad 22.600.000 zł 
33.900.000-45.200.000 4.746.000 zł i 20% od nadwyżki ponad 33.900.000 zł 
45.200.000-56.500.000 7.006.000 zł i 23% od nadwyżki ponad 45.200.000 zł 

56.500.000-67.800.000 9.605.000 zł i 26% od nadwyżki ponad 56.500.000 zł 
67.800.000-79.100.000 12.543.000 zł i 29% od nadwyżki ponad 67.800.000 zł 
79.100.000 15.820.000 zł i 32% od nadwyżki ponad 79.100.000 zł 

3) od nabywców zaliczonych do 1/1 grupy podatkowej: 
11.300.000 17% od nadwyżki 

11 .300.000-22.600.000 1.921.000 zł i 21% od nadwyżki ponad 11 .300.000 zł 
22.600.000-33.900.000 4.294.000 zł i 25% od nadwyżki ponad 22.600.000 zł 
33.900.000-45.200.000 7.119.000 zł i 29% od nadwyżki ponad 33.900.000 zł 
45.200.000-56.500.000 10.396.000 zł i 33% od nadwyżki ponad 45.200.000 zł 
56.500.000-67.800.000 14.125.000 zł i 37% od nadwyżki ponad 56.500.000 zł 
67.800.000-79.100.000 18.306.000 zł i 41% od nadwyżki ponad 67.800.000 zl 
79.100.000 22.939.000 zł i 45% od nadwyżki ponad 79.100.000 zł 

nie więcej jednak niż 40% podstawy 
obliczenia, 

4) określone wart. 16 ust. 1 ustawy kwoty wartości spółdziel
czego własnościowego prawa do lokalu, lokalu mieszkal
nego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku 
mieszkalnego, wyłączone z podstawy opodatkowania: 
a) w pkt 1 do 49.900.000 zł, 
b) w pkt 2 do 33.250.000 zł, 
c) w pkt 3 do 33.250.000 zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 39, 
poz. 225) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 25 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. 

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 199 i Nr 53, poz. 306) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowa
nia sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 218 i z 1989 r. 
Nr 53, poz. 315) wprowadza się następujące zmiany: 

1) oznaczenie tytułu I otrzymuje brzmienie: 
"Tytuł I Wewnętrzna organizacja i zasady funkcjono
wania sądów apelacyjnych, wojewódzkich i rejonowych 
w sprawach administracji i nadzoru administracyjnego"; 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Nazwę sądu apelacyjnego, wojewódzkiego i rejo

nowego ustala się zgodnie z nazwą miejscowości 
stanowiącej jego siedzibę."; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. W sądach apelacyjnych i wojewódzkich istniejące 

odrębne jednostki organizacyjne do spraw z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych używają 
nazwy swego sądu, uzupełnionej wyrazami "Sąd 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych . "; 

4) rozdział 4 działu I tytułu I otrzymuje brzmienie: 
"Rozdział 4 
Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów powszech
nych 

§ 13. 1. Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały: 
1) wydział cywilny - do rozpoznawanych 

w drugiej instancji spraw z zakresu prawa 
cywilnego, gospodarczego oraz rodzinne
go i opiekuńczego, 

2) wydział karny - do rozpoznawanych w dru
giej instancji spraw z zakresu prawa karnego, 

3) wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 
- do rozpoznawanych w drugiej instancji 
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. 

2. Do wykonywania czynności nadzoru nad 
działalnością administracyjną sądów oraz 
dotyczących szkolenia pracowników sądów 
wojewódzkich i rejonowych tworzy się ponad
to w sądzie apelacyjnym wydział wizytacji 
i doskonalenia kadr; przewodniczącym tego 
wydziału jest wiceprezes sądu, jeżeli funkcji tej 
nie zastrzegł dla siebie prezes sądu apelacyj-
nego, " 

3. W wydziale, o którym mowa w ust. 2, wyodręb
nia się sekcję do spraw szkolenia aplikantów 
i doskonalenia kadr pracowników sądów oraz 
innych jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Sprawiedliwości w okręgu sądu 
apelacyjnego. 

§ 14. 1. Sąd wojewódzki dzieli się na wydziały: 
1) wydział cywilny - do spraw z zakresu 

prawa cywilnego oraz do rozpoznawanych 
w drugiej instancji spraw należących do 
właściwości sądów rodzinnych, 

2) wydział karny - do spraw z zakresu prawa 
karnego, 

3) wydział penitencjarny i nadzoru nad wyko
nywaniem orzeczeń karnych - do spraw 
penitencjarnych i nadzoru nad sądowym 
postępowaniem wykonawczym w spra
wach karnych, 


