
Na podstawie art. 124 § 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91,
poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163
i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782
i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160,
poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20,
poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83,
poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Za przeprowadzenie egzaminu dla kandyda-
tów na stanowisko kuratorów i referendarzy sàdowych
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych otrzymujà wyna-
grodzenie w wysokoÊci 0,5% miesi´cznego wynagro-

dzenia zasadniczego s´dziego sàdu apelacyjnego za
ka˝dà osob´ zdajàcà egzamin.

2. Wynagrodzenie w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1
cz∏onek komisji egzaminacyjnej otrzymuje równie˝ za
sprawdzenie jednej pracy pisemnej.

§ 2. 1. Za przewodniczenie komisji egzaminacyjnej
dla kandydatów na stanowisko kuratorów i referenda-
rzy sàdowych przewodniczàcy otrzymuje wynagrodze-
nie w wysokoÊci 0,6% miesi´cznego wynagrodzenia
zasadniczego s´dziego sàdu apelacyjnego za ka˝dà
osob´ zdajàcà egzamin.

2. Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przewod-
niczàcy otrzymuje równie˝ wynagrodzenie w wysoko-
Êci okreÊlonej w § 1 ust. 1.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokoÊci wy-
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Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42,
poz. 472) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumen-
tów, które powinny byç do∏àczone do wniosków o wy-

danie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy
naftowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1302).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

566

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu
sàdowym.

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 dekretu z dnia
26 paêdziernika 1950 r. o nale˝noÊciach Êwiadków, bie-
g∏ych i stron w post´powaniu sàdowym (Dz. U. Nr 49,
poz. 445) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przepro-
wadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu
sàdowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254, z 1982 r. Nr 43,
poz. 283, z 1986 r. Nr 30, poz. 154, z 1988 r. Nr 42,
poz. 335, z 1989 r. Nr 66, poz. 405, z 1990 r. Nr 62,
poz. 364, z 1991 r. Nr 81, poz. 357, z 1992 r. Nr 38,
poz. 165, z 1994 r. Nr 31, poz. 115, z 2000 r. Nr 65,

poz. 776 i z 2001 r. Nr 16, poz. 181) w za∏àczniku nr 1
pod lp. 1 wyrazy „2,3—10,1” zast´puje si´ wyrazami
„2,0—8,0”.

§ 2. Do ustalenia wynagrodzeƒ bieg∏ych wyznaczo-
nych przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia stosuje si´ dotychczasowe stawki wynagrodzeƒ.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski

567

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów 
i referendarzy sàdowych.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff



nagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych dla
kandydatów na kuratorów, sekretarzy sàdowych i osób
na stanowiska referendarzy sàdowych oraz szczegó∏o-
wych zasad wynagradzania referendarzy sàdowych
(Dz. U. Nr 65, poz. 427, z 1999 r. Nr 29, poz. 277 i z 2000 r.
Nr 49, poz. 577).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie  w sprawie stanowisk i szczegó∏owych zasad wynagradzania urz´dników i in-
nych pracowników sàdów i prokuratury oraz szczegó∏owych zasad odbywania sta˝u urz´dniczego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U.
Nr 162, poz. 1125) i art. 124 § 2a ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91,
poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163
i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782
i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160,
poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20,
poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83,
poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegó-
∏owych zasad wynagradzania urz´dników i innych pra-
cowników sàdów i prokuratury oraz szczegó∏owych za-
sad odbywania sta˝u urz´dniczego (Dz. U. Nr 26,
poz. 237 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 456 i Nr 100,
poz. 1081) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Ustala si´ miesi´czne wynagrodzenie zasad-

nicze referendarza sàdowego w wysokoÊci
3 000 z∏.”,

2) w za∏àczniku nr 1, w cz´Êci A. Dla urz´dników sà-
dów i prokuratury,
a) w punkcie I. Sàdy apelacyjne lp. 4 otrzymuje

brzmienie:

1 2 3 4 5 6

„4 Rewident,  
starszy inspektor do spraw biurowoÊci, 
starszy inspektor do spraw obronnych, 
pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji nie-
jawnych

XIV—XVII 5 wy˝sze 5”

b) w punkcie II. Sàdy okr´gowe lp. 9 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4 5 6

„9 Starszy inspektor do spraw inwestycji, 
starszy inspektor do spraw obronnych, 
zast´pca g∏ównego ksi´gowego, 
pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji nie-
jawnych

XIII—XV 4 wy˝sze 3”

c) w punkcie III. Sàdy rejonowe skreÊla si´ lp. 6,

d) w punkcie V. Prokuratury apelacyjne lp. 4 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4 5 6

„4 Zast´pca kierownika samodzielnego dzia∏u, 
rewident, 
starszy inspektor do spraw biurowoÊci, 
starszy inspektor do spraw obronnych, 
pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji nie-
jawnych

XIV—XVII 5 wy˝sze 5”


