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z inicjatywy Sejmu w listopadzie ubiegłego roku w War
szawie. Konferencja ta zakończyła się pełąym sukcesem. 
Działalność międzynarodowa Sejmu stanowi istotne wspar- , 
cie w realizacji polityki zagranicznej naszego państwa. 
Odnosi się to zarówno do licznych kontaktów parlamen
tarnych z wieloma .krajami wszystkich regionów świata, 
jak i organizacjami międzynarodowymi, między innymi 
pilrlamentem europejskim i Zgromadzęniem Parlamentar
nym Rady Europy. Sejm wyraża przekonanie o koniecz
ności zasadniczej poprawy stosunków z Republiką Fede
ralną Niemiec na gruncie umowy poczdamskiej i układu 
!Z 1 grudnia 1910 r., powrotu do tradycyjnie bliskich więzi 
Z Francją, rozwoju współpracy i zbliżenia' z innymi pań
stwami zachodnipeuropejskimi oraz z EWG, przyspiesze
nia normalizacji ,stosunków z Watykanem. 

Sejm podkreślą z satysfakcją, że zakończone w stycz
niu br. Wiedeńskie Spotkanie - KBWE przyniosło wiele 
nowata:rskich rozwiązań, stworzyło nowe możliwości in
tensyfikowania ogólnoeuropejskiej współpracy. Sejm opo
wiada się za pełną realizacją -postanowień dokumentu 
końcowego tej konferencji. 

Sejm wyraża -przekonanie o konieczności utrzymania 
wysokiej aktywności Polski -w dziedzinie rozbrojenia, a 
zwłaszcza w zbliżających się rokowaniach 23 państw Ukła
du Warszawskiego i NATO o konwencjonalnych siłach 
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zbrojn.ych oraz 35 państw KBWE o nowych ,środkach bu
dowy zaufania. Polskim wkładem w poszukiwanie opty~ 

malnych rozwiązań rozbrojeniowych jest plan zinniejszania 
zbrojeń i zwiększania zaufania w Europie Środkowej, któ
rego realizacja - wraz z rozpoczęciem nowych rokowań 
- wejdzie w stadium negocjaćYjne. 

Sejm opowiada się także za aktywizacją współpracy, 
zwłaszcza gospodarczej, z krajami rozwijającymi się. 

Sejm stoi na stanowisku, że w polskiej polityce za,
granicznej ważne miejsce powinny zajmować otwarta po
lityka wobec polskiego wychodźstwa oraz skuteczna 
ochrona interesów prawnych i ekonomicznych obywateli 
poiskich ·przebywających za granicą. 

Sejm ~yraża głębokie przeświadczenie, że proces re
form wewnętrznych w Polsce i związane z nim nierozłącz
nie dążenie do porozu;mienia narodowego dostarczają pol
skiej polityce zagranicznej cennych atutów, pozwalają 
jej odzyskiwać ofensywność, a jednocześnie skuteczniej 
niż dotychczas tworzyć pozytywne warunki zewnętrzne dla 
naszej przebudowy wewnętrznej. 

Ze swej strony Sejm będzie nadal niezmiennie wspie
rać politykę zagraniczną państwa na wszystkich płaszczyz
nach kontaktów międżyparlamentarnych. . 

Marszałek Sejmu:R. Malinowski 
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UCHWAtA Nr 20 RADY MINISTROW 

" 

z dnia 20 lutego 1989 r. 

w sprawie wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów aplikantów sądowych 
i notarialnych. 

Na podstawie art. 14§ 1 i 2, w zwią~u z art. 121 
§ 3 i art. 122 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 I. - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, (Dz. U. Nr :31, poz. 137 
i 2: 1989 r. Nr 4, poz. 24) oraz art. 18 ustawy z dnia 25 maja 
1951 I. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, 
poz. 106, z 1964 I. Nr 41, poz. 218, z 1965 I. Nr 52, poz. 318, 
z 1914 I. Nr 50, poz. 311, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 
1985 I. Nr 31, poz. 131) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się- do sędziów sądów 
powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów są~ 

dowych i notarialnych. 
' § 2. 1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze przy za

stosowaniu następujących mnożników przeciętnego wyna
grodzenia w ~ferze produkcji materialnej : 

Lp. .I Stanowisko I Mnoż-nik 
1 Prezes- sądu wojewódzkiego, sędzia są-

du wojewódzkiego delegowany do peł-
nienia obowiązków dyrektora departa-
mentu, gabinetu, biura w Ministerstwie 
Sprawiedliwości - - 2,2 

2 Sędzia sądu wojewódzkiego 2,0 
3 Prezes sądu rejonowego 1,8 
-4 Sędzia sądu rejonowego, notariusz 1,1 
5 Asesor sądowy i notarialny 1,4 
6 Aplikant sądowy i notarialny 

~ w pierwszym roku pracy 1,0 
- w następnych latach 1,1 

2. Wynagrodzenie zasadnicze dla aplikantów przy
znaje prezes sądu wojewódzkiego. _ 

I§ 3. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy za
stosowaniu następujących mnożników przeciętnego wyna
grodzenia w sferze produkcji materialnej: 

Stawka Mnożnik 

1 0,20 
2 0,30 
3 0,40 
4 0,45 
5 0,50 
6 0,55 
1 0,60 
8 0,65 
9 0,10 

10 0,75 
11 0,80 

§ -4. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego 
zawierają załączniki nr l i 2 do uchwały. 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymie
nionej w § 1, której powierzono pełnienie obowiązków lub 

. funkcji kierowniczych, na czas ich s.prawow~ia. Dodatek 
funkcyjny może być przyznany także sędziom, którZy wy
konują funkcje koordynacyjne w zakresie nadzoru. 
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2. Stawkę dodatku funkcyjnego przyznaje: 
1) dla prezesów i wiceprezesów sądów wojewódzkich 

oraz osób ,delegowanych do Ministerstwa Sprawiedli
wości - Minister Sprawiedliwości, 

2) dla pozostałych pracowników prezes sądu woje-

63 

. wódzkiego. 

3. W ;razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyj
nych z różnych tytułów, przysługuje tylko jeden wyższy 
dodatek. 

§. 6. Kwotę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego zaokrągla się do 100 zł w górę. 

§.7. Sędzia sądu rejonowego, powołany na stanowisko 
sęd;ziego sądu wojewódzkiego, otrzymuje od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie 
uchwały Rady Państwa o powołaniu na stanowisko sę

dziego wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla te.go) 
stanowiska. 

§ 8. 1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% 
planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych praców
ników wymienionych w § 1, pozostający ' w dyspozycji. 
Ministra Sprawiedliwbści. 

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. l, może 
hyć podwyższany przez Ministra Sprawiedliwości w ra-. 
mach posiadanych środków na wynagrodzenia. 
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§ 9. 1. Notariuszom _oraz asesorom i aplikantom no
tarialnym, przysługuje , do~atkowe wynagrodzenie prowi
zyjne, wypłacane z wpływów z tytułu opłat notarialnych. 

2. Stawkę prowizyjną oraz szczegółowe zasady i tryb 
wynagradzania prowizyjnego, o których mowa ,w ust. 1, 
ustala 'Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini· 
strem J?racy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Finansów. 

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwa
łą · do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednie zasto
sowanie pTżepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra
cownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, 
z 1984 r. Nr 35, poz. 187 .i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) oraż, 
przepisy w. sprawie wynagrodzenia pracowników urzędów 
państwowych, wydane na podstawie tej ustawy, dotyczące 
przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i ' nagród 
jubileuszowych. ' 

§ 11. Traci moc uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia; 
18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania sę

dziów sądów powsz.echnych, notariuszy oraz asesorów 
i aplikantów sądowych i notarialnych (Monitor Polski 
Nr 4,' poz. 36, Nr 22, poz. 200 i Nr 29, poz. 255). 

• 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

l mocą. od dnia 1 stycznia 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 
1989 r. (poz. 49) 

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKOW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIOW SĄDOW POWSZECHNYCH 
I NOTARIUSZY , 

Lp. I Stano~isko 
1 Prezes sądu wojewódzkie"go 
2 Wkeprezes sądu wojewódzkiego 
3 Przewodniczący wydziału w sądzie wojewódzkim, prezes 

sądu rejonowego 
4 WizytaJor w sądzie wojewódzkim · 
5 Vviceprezes sądu rejonowego 
6 Kierownik sekcji w sądzie wojewódzkim 
7 Wizytator notarialny w sądzie wojewódzkim 
8 Wojewódzki kierownik szkolenia, rzecznik prasowy, 

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym 
9 Sędzia sądu wojewódzkiego wykonujący funkcje koordy

nacyjne w zakresie nadzoru 
10 Sędzia sądu rejonowego wykonujący funkcje koordy-

, nacyjne ·w zakresie nadzoru, kierownik państwowego 
biura notarialnego, zastępca kierownika państwowego 

biura notarialnego, kierownik sekcji w sądzie rejono
wym lub państwowym biurze notarialnym, kierownik 
okręgowej komisji badania zbrodni hitlerowskich 

I Stawka dodatku 
6-11 
4- 8 

3- 6 
3- 5 
2- 5 
3- 4 
2- 4 

2- 3 

2 

1- 2 

Załącznik nr 2 do lIchwały nr 20 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 
1989 r. (poz. 49) 

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKOW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIOW SĄDOW POWSZECHNYCH 
l NOTARIUSZY DELEGOWANYCH DO PEŁNIENIA CZYNNOSCI W MINISTERSTWIE SPRA WIEDLIWOSCI 

Lp. I Funkcja , I Stawka dodatku 

1 Dyrektor departamentu (biura, gabinetu) 8-11 
2 \rVicedyrektor departamentu (biura, gabinetu), doradca 

ministra, główny specjalista poza departamentem (biu-
rem, gabinetem) 7-10 

, 

" 3 Naczelnik wydziału 4- 9 
4 Główny specjalista w d'epartamencie (biurze, gabinecie) 4- 8 
5 Wizytator 4- 8 


