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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 14 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk i szczegó∏owych zasad wynagradzania urz´dników
i innych 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.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1125 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070) 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. z 1999 r.
Nr 26, poz. 237, z 2000 r. Nr 39, poz. 456 i Nr 100,
poz. 1081 oraz z 2001 r. Nr 54, poz. 568) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) po § 2a dodaje si´ § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Ustala si´ miesi´czne wynagrodzenie za-
sadnicze aplikanta sàdowego, przy zastoso-

waniu mno˝ników kwoty bazowej, której
wysokoÊç, ustalonà na podstawie odr´b-
nych przepisów, okreÊla ustawa bud˝etowa,
w nast´pujàcej wysokoÊci:

1) w pierwszym roku pracy — 0,9,

2) w drugim i nast´pnym roku pracy — 1,0.”;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w cz´Êci A. Dla
urz´dników sàdów i prokuratury:

a) u˝yte w pkt I. Sàdy apelacyjne w lp. 1 i w pkt II.
sàdy okr´gowe w lp. 1 w kolumnie 2 wyrazy
„Dyrektor administracyjny” zast´puje si´ wyra-
zami „Dyrektor sàdu”,

b) pkt III. Sàdy rejonowe otrzymuje brzmienie:

III. Sàdy rejonowe

d) w pkt VI. Prokuratury okr´gowe uchyla si´ lp. 1.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do aplikan-
tów sàdowych do dnia 31 grudnia 2002 r., z mocà od
dnia 1 paêdziernika 2001 r.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1 Kierownik finansowy sàdu XVI—XVII 5 wy˝sze 5

2 G∏ówny ksi´gowy, kierownik oddzia∏u administracyjnego XII—XV 4 wy˝sze 4

3 Kierownik oddzia∏u gospodarczego XII—XIV 3 wy˝sze 3

4 Zast´pca kierownika oddzia∏u, XII—XIV wy˝sze 2

zast´pca g∏ównego ksi´gowego IX—XII Êrednie 3

5 Kierownik samodzielnej sekcji kadr XIII—XVI 5 wy˝sze 3

6 Aplikant referendarski XI—XIII — wy˝sze —

c) w pkt V. Prokuratury apelacyjne lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Dyrektor finansowo-administracyjny XVIII—XX 10 wy˝sze 5
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