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Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) ustala si´
na rok 2002 liczb´ wolnych stanowisk s´dziowskich,

w ramach limitu zatrudnienia dla sàdownictwa po-
wszechnego w iloÊci 149, w podziale na:

1) sàdy apelacyjne:

368
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 22 maja 2002 r.

w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk s´dziowskich w sàdach powszechnych.

Lp. Sàd apelacyjny
Wolne stanowiska z

limitu zatrudnienia na
2002 r.

1 Sàd Apelacyjny w Bia∏ymstoku 1

2 Sàd Apelacyjny w Katowicach 2

3 Sàd Apelacyjny w Krakowie 2

4 Sàd Apelacyjny w ¸odzi 2

5 Sàd Apelacyjny w Poznaniu 2

6 Sàd Apelacyjny w Wroc∏awiu 2

367

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 14 maja 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwiesz-
cza si´, co nast´puje:

Zosta∏y zwolnione dwa stanowiska s´dziego sàdu
apelacyjnego w Sàdzie Apelacyjnym w Krakowie.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik

366

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w pierw-
szym kwartale 2002 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych  pracodawcom spoza 

górnictwa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wyso-
koÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w ko-
palniach w´gla kamiennego w pierwszym kwartale
2002 r. wynosi∏a 3 052,60 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomie-
si´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏ad-
ki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodaw-
com spoza górnictwa w drugim kwartale 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski
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