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UCHWAlA RADY PAŃSTWA 

z dnia 12 grudnia 1985 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska · państwowe. 

-
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 7- dnia 31 lipca 

198\ r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101. z 1982 r. 
Nr 31. poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, 
poz. 262) ~ada . Państwa uchwala, co następuje: 

§ 1. W 'uchwale Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. 
w spr:awie wynagradzania: osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Monitor Polski Nr 17, poz. 121. 
Nr 22, poz. 148, Nr 23, poz, 155 i Nr 27, poz. 181 oraz 
z 1985 r. Nr l. poz. 2 i Nr 37, poz. 244) w § 1 wprowadza 
się następujące zmiany : 

1) w wykazie stanowisk zaliczonych do grupy 3, po 
stanowisku "członek Rady Państwa" dodaje się sta
nowisko "prezes Trybunału Konstytucyjnego", 

2) uzupełnia się dotychczasowy wykaz stanowisk przez 
dodanie grupy 4 w brzmieniu: 

Kwota . miesięczna w zł 

Gru-
Stanowisko wynagro- dodatku 

pa dzenia za- funkcyj-
sadniczego nego 

, 
,,4 Wiceprezes Trybu-

nału Konstytucyj-
nego 35.000 12.000 zł" 

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do wynagrodzeń 

za okres od dnia 1 grudnia 1985 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1986 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : w z. K. Barcikowski 
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UCHW AlA RADY PAŃSTWA 

z dnia 12 grudnia 1985 r. 

w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, p~mocniczych i obsługi 
Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 . ustawy z dnia 
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo

wych (Dz. U. Nr 31. poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) 
Rada Państwa uchwala, co następuje: 

§ 1. Urzędnikami państwowymi są pracownicy ad
ministracyjni Sądu Najwyższego. 

\ § 2. Stosunek pracy na podstawie mianowania · na
Wiązuje się z osobami nie będącymi sędziami. zatrudnio-

. nymi na nas-tąpujących stanowiskach w Sądzie Naj-
wyższym: 

1) . wicedyrektora Biura Prezydialnego, 
2) głównego specjalisty, głównego księgowego, 
3) nacze lnika . wydziału, 
4) specjalisty, starszego specjalisty, 
5) kierownika sekretariatu izby, Biura Orzecznictwa; 
6) starszego radcy, starszego inspektora, 
7) kierownika sekretariatu wydziału w izbie, radcy, 

inspektora, 
8) sekretarza: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

prezesów Sądu Najwyższego, dyrektora Biura Pre
zydialnego i Biura Orzecznictwa, 

9) kierownika biblioteki. kierownika biura podawczego; 
kierownika archiwum, kierownika hali maszyn, 

10) księgowego, starszego księgowego, kasjera, 
11) sekretarza sądowego, starszego sekretarza sądowego, 
12) referenta, starszego referenta, 
13) maszynistki. starszej maszynistki. 

§ 3. 1. Obowiązkowi odbycia aplikacji administra
cyjnej w Sądzie Najwyższym podlegają pracownicy za
trudnieni na stanowiskach określonych w załączniku 

nr 1 do uchwały. 

2. Program odbywania aplikacji ustala . Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego . 

§ 4. 1. Komisje dyscyplinarne I i II instancji powo
łuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy po
woływaniu rzeczników dyscyplinarnych. 

§ 5. Ustala się : 

1) . tabelę grup wynagrodzenia zasadniczego i stawek 
dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do 
uchwały, 

2) tabelę stąnowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały . 

§ 6. 1. Tworzy się fundusz nagród w Wysokości 
l o/~ planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników 
administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu NajwYż· 
szego, pozostający w dyspozycji Pierwszego Prezesa. 
Sądu Najwyższego. 

2. Tworzy się fundusz · nagród w wysokości 2010 pla
nowanych wynagrodzeń osobowych pracowników admi
nistracyjnYCh, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego, 
przeznaczony na nagrody za szczególne osiągnięcia w 
pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji .Przewodni
czącego Rady Państwa. 


