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Wan_wa, dnia 12 ' paźt1złel'ilika 1988 r. 

UCHWAl;Y RADY MINIstROW: 

255- nr 166 z dnia 3 październik~ 1988 r. zmieniająca , uchwałę w sprawie ' zasad wynagradzania sę
~ dziów S4dówpowszechnych. notariuszy' oraz asesorów i aplik aatów są'dowyćh i notarial~ 

nych 441 
258 - nI: 169 z dnia ' ~ października 1988 r. zmi,eniająca uch~ały w sprawie zasad wynagradzania pra~ 

cowników niektórych jednostek (zakładów) ' . 442 
2S1 - nr 17. z dnia 3 października 1988r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania 

.pra'CoWIlik6w szkół wyższych' nie będących nauczycielami akademickimi 445 

ZAiłZĄ~ZENIA: 

258 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
prowadzenia studiów eksternistycznych w szkołach wyższych • 445 

259 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
prowadzenia studiów podyplomowych ' 446 

260 - Ministra Finansów z dnia 30 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za we~ 
ryfikację sprawozdań finansowych i ' stawek wynagrodzenia dyplomo'wanych biegłych księg/)-
wych ' 446 

261 - Ministra Przemysłu z dnia 16 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji 
sieci cieplnych 446\ 
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UCHWAŁA Nr 166 RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 Października 1988 r. 

LUDOWEJ 
Nr 29 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzama sędziów sądów powszecllltych, notariuszy oraz ases0r6w 
I apllkantów sądowych I notarialnych. 

Na podstawie art. 74 § t. w związku z art. 121 § 3 
i art. 122 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - P~awo 
o ustroju sądów powszechnych (Oz. U. Nr 31, poz. 137) 
oraz art. 18 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o no
tarłacie (Dz. U. z 1963 T • . Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, 
poz. 278. z 1965 r. Nr 52. poz. 318, z 1974 T. Nr 50. poz. 317, 
z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 31, poz. 137), a tąk
że w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia 
Rządowi pełnienia <obowiązków (Monitor Polski Nr 26. 
poz. 228) Rada Mini~trów uchwala. co następuje: 

§ 1. , Załącznik nr l do uchwały -nr 9. Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 1988r.w sprawie zasad wynagradzania 
sędziów sądów powszechnych, 'notariuszy oraz aseSorów 

' i aplikantów sądowych i notarialnych· (Monitor Polski 
Nr 4. poz. 36 i Nr 22, poz. 200) otrzymuje brzmienie okre
ślone w załącaniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Miesięczne kwoty wynagrodzenia ustalone w za
łączniku do niniejszej uc~wały obejmują dodatki dci wy .. 
nagrodzenia zasadniczego, przyznane na podstawie przepi
sów uchwały nr. 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. 
w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski 
Nr 3. poz. 20). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1988 r. ' 

Prezes Rady Ministró\v:w z. Z. Szala/da 
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Poz"Ą~5 L~56, 

Załącznik do uchwały nr 166 Rady ., 
.Ministrów z dnia 3 patdziemika 
1988 r.-· (poz. 255) - . 

TABELA STANOWISK I KWOT MIESD;CZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO . SIlDZIÓW SĄDÓW 
roWSZECHNYGH, NOTARWSZY ORAZ ASESORÓW I APLIKANTÓW SĄDOWYCH I NOTARIALNYCH · 

, Kwota miesięcznego 
Lp. Stanowisko .: wynagrodzenia 

zasadniczego Vi zł 

l Sędzia sądu wojewódzkiego 46 000-66 000 

2 _Sędzia sądu rejonowego 42 000-60 000 

3 Notariusz 40 000-51 000 

4 Asesor sądowy i notarialny 32 ()()()...-48 000 
5' Aplikant sądowy i notarialny 21 000-39 000 

.. ,. 

UCHWAŁA Nr 169 RADY MINISTROW 

z dnia 3 października 1988 r. 

zmieniająca uchwały w sprawie zasad wynagradzanla pracowników D1ektórych jednostek (zakładów). 

Na podstawie art. 19 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1914 i. 
Nr 24, poz. 141, z 1915 r. Nr 16, poz;- 91, z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23, z 1982 r .. Nr 31. poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 
i Nr 35, poz. 162, z .1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1981 r. Nr 21. 
poz. 124 i z 1988 r. Nr 20, poz. 134) oraz w związku 
z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnie
nia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) Rada Mi
nistrów uchwala, co następuje: . 

§ 1. Załącznik nr l do uchwały nr 23 Rady Ministrów 
z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznyCh 
(Monitor Polski Nr 4, poz. 32, z 1985 r. Nr 20, poz. 155, 
z 1986 r. Nr 19, poz. 1.38, z 1981 r. Nr. 24, poz. 192 i z 
1988 r. Nr 16, poz. 133) otrzymuje brzmienie ustalone w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,. r 

§ 2. W 6\lchwaJe nr 159 Rady Ministrów'z dnia 14 .paź
dziernika 1985 r. W sprawie zasad wynagradzania pri,lcow
ników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w insty
tucjach r placówka~h upowszechniania kultury (Monitor 
Pol&,ki Nr 36, poz. 241. z 1986 r. Nr 29, poz. 209 i f,rr 33, 
poz. 242, z 1987 r. -Nr 33, poz. 280 i z 1988 r. Nr 20, 
poz. 117) w § 2 w ust. 1 w pkt ł w'jrazy "do 41000 zł" 
zastępuje się wyrazami "do 48 ·000 zł". - . 

§ 3. W uchwale nr 12 Rady Ministrów ż dnia 18 stycz
nia: 1988 LW sprawie ząsad. wynagradzania pracowników 
zakładów naprawczych sprzętu medycznego (zakładów 

techniki medycznej) oraz zakładów (warsztató"o/) ortope
dycznych resortu zdrowia i opieki społecznej (Monitor 
Polski Nr 4, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany: 

1') w §. 2: 

ił) W pkt wyrazy "do 35000 zł" zastępuje się wy-
razami "do 52 OQO zł", 

bl w pkt 2 wyrazy "do 170 zł'" zastępuje się wyrazami 
,,do 260. zł". 

2) po §2 dodaje się § 2a w brzmie,niu: 

.. § 2a. Stawki wynagrodzęnia zasadniCzego określone 
w tabelach, o których mowa w ,§ 2, obejmują 
dodatek wypłacany lla podstawie uchwały 
nr 11 Rady Ministrów z .dnia 1 lutego 1988 r. 
·w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen 
(Monitor Polski Nr 3, poz. 20).", 

3) po § 3 dodaje się § 3a i· 3b w brzmieniu: 

,,§ 3a. W przypadkach i . na warunkach określonych 
w przepisach dotychczasowych pracownikowi 
przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy 
wykonywanej w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia lub uciążliwych w wysokośc.i: 

1) 3,00 zł - dla I grupy szkodliwości i uciąż
. liwOści, 

2) 4,50 zł - dla II grupy ~zkodliwości i uciąż
.1iwoŚ(:i, 

3) 6.00 zł ·- dla III grupy szkodliwości i uciąż
liwości. , 

§ 3b. 1. W ramach pOSiadanych środków na wyna
gr9dzenia może być tworzony fundusz pre
miowy .. 

2. Zaśady przyznawania premii określa regu- ' 
lamin' ustalony przeZ kierownika jednostki 
organizacyjnej w uzgodnieniu z zakładową 
organizacją związkową, a w jednostce: / w 
której · nie działa . związek zawodowy ~ po 
zasięgnięciu opinii przedstawiCielstwa pra:
cowniczego. 

3. Premię_ dla kierownika Jednostki organiza
cyjnej i. jego zastępców ustala kierownik 
jednostki nadrzędnej, kierując się oceną 
pracy i realizacją zadań przez daną jed
nostkę organizacyjną." 


