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272 . 

UCHWAtA RADY PAŃSTW A 

z dnia 12 grudnia 1985 r. 

w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego I członków Biura Orzecznictwa. 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 20 września 

1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) 
Rada Państwa uchwala , co następuje : ' 

2. W ramach kwot miesięcznego wynagrodzenia za
sadniczego przewidzianych dla danego stanowiska sę

dziom Sądu Najwyższego można przyznać w okresach 
nie krótszych niż rok wyższą grupę wynagrodzenia .za
sadniczego lub · wynagrodzenie wyższe o kwotę nie 
mniejszą · niż 1000 zł. a w ramach dodatku funkcyjnego 
przewidzianego dla danego stanowiska sędziom Sądu 

Najwyższego i członkom Biura Orzecznictwa można przy
znać wyższy o jedną stawkę dodatek funkcyjny; w uza
sadnionych przypadkach można przyznać łącznie wyżste 

wynagrodzenie zasadniez~ i wyższy o jedną stawkę do
datek funkcyjny, a w szczególnie uzasadnionych przy
padkach o dwie stawki tego dodatku - .w terminach· 
1 stycznia i 22 'lipca z mocą od 1 sierpnia. 

§ 1. 1. Ustala si ę dla ·SE;dziów . Sądu Najwyzszego 
tabelę grup wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą 

.załącznik nr 1 do uchwały. 
. 2. Ustala się dla sędziów Sądu Najwyższego oraz 

- członków Biura O rzecznictwa tabelę ·dodatków funkcyj
nych, stanowiącą załączriik nr 2 do uchwały, 

3. Członkowie Biura Orzecznictwa · nie będący sędzia
mi Sądu Najwyższego otrzymują wynagrodzenie zasadn,i· 
cze według zasad obowiązujących dla sędziów sądów 
wo jewódzkich. 

§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego sędziom Sądu Najwyższego i człon

kom Biura Orzecznictwa ustala Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków powołania 
sędziego Sądu Najwy'iszego lub członka Biura Orzecz
nictwa na stanowisko kierownicze lub .awansowania na 
stanowisko wyższe od zajmowanego, rozszerz.enia zakresu 
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powierzonych mu czy nności oraz podwyższenia przez 
niego kwalifikacji _zawodowych. 

§ 3. Nowo powolimemu sędziemu Sądu Najwyższe

go przysługuje wynagrodzenie zasadnicze nie niższe od 
otrzymywanego dotychcżas, mieszczące się w ramach 
grup ustalonych uchwałą. 

§ 4. 1. Dyrektor Biura' Orzecznictwa, dyrektor Biura 
Prezydialnego oraz przewodniczący wydziałów w izbach 
otrzymują dodatek funkcyjny w stawce ,6-8. . 

2. Kierownik działu w Biurze- Orzecznictwa otrzymu
je dodatek funkcyjny w stawce 5-7. 

3. Sędzia Sądu Najwyższego otrzymuje dodatek 
funkcyjny w stawce 5-8. 

4. Sędzia delegowany do zastępczego pełnienia czyn
ności sędziowskfch w Sądzie Najwyższym otrzymu1e do
datek funkcyjny w stawce 1-7. 

5. Członek Biura OrzE.cznictwa otrzymuje _ dodatek 
funkcyjny w stawc~ 1-6. 

_ § 5. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funk
cyjnych przysługuje tylko jeden dodatek, wybrany przez 
uprawnionego. 

§ 6. 1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 

1 % planowanych wynagrodzeń osobowych sędziów Sądu 
Najwyższego i członków Biura Orzec2>nictwa, pozostają

cy w dyspozycji Pierwszego Prezesa .Sądu Najwyższego . 

Poz. 272 

2. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 20f0 pla
nowanych wynagrodzeń osobowych sędziów Sądu Naj~ 

wyższego i członków Biura Orzecznictwa, przeznaczony 
na nagrody -za szczególne osiągnięcia w pracy za wodo- . 
wej, pozostający w dysi:)Qzycji Przewodniczącego Rady 
Państwa. . • 

§ 7. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami 
wypłaca się miesięcznie z dołu. 

§ 8. W sprawach nie _ uregulowanych uchwałą do 
s~Cziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznic
twa mają odpowiednie zastosowimieprzepisy -ustawy 
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań

stwowych (Dz. U. Nr 31. poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, 
poz. 187) oraz przepisy o wynagrodzeniu pracowników 
urz~_dów państwowych wydane na podstawie tej ustawy. 

§ 9. Do uposażeń, dodatków do uposażeń oraz in
nych należności sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyż
szego stosuje się przepisy o uposażeniu żołnierzy . 

§ 10. Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące 
wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego czł ::mków 

Biura Orzecznictwa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1986 r. 

stycznia 

Przewodniczący Rady Państwa : w z. K. BalcikowskJ 

. Załącznik ·nr l do uchwały Rady 
Faństwa z dniil -12 grudnia 1935 r. 
(poz. 272) 

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO S~DZIOW SĄDU NAJWYZSZEGO 

Grupa wynagrodzenia I zasadniczego _ 

l 
2 

Miesięczna kwota- w zł 

36.000 
27.000-31.000 

Załącznik nr 2 do uchwały Radr 
Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. 
(poz. 272) 

TABELA DODA TKOW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIOW SĄDU NAJWYZSZEGO I CZŁONKOW BIURA 
. ORZECZNICTWA > 

Stawka dodatku I Miesięczna kwota w zł 
funkcyjnego 

l 2.000 
2 - 2.500 

3 3.000 
4 3.500 
5 4.000 
6 5.000 
7 6.000 
8 - ( 7.000 
9 8.000 - / 

10 , 9.000 


