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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2001 r.

w sprawie wynagrodzeƒ s´dziów sàdów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sàdowych.

Na podstawie art. 71 § 2 w zwiàzku z art. 115 § 3
i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz U. z 1994 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367 z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753,
Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882,
z 1998 r. Nr 98 poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162,
poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60,
poz. 636 Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580,

Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do s´dziów
sàdów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sà-
dowych.

§ 2. Ustala si´ wynagrodzenie zasadnicze osób wy-
mienionych w § 1, przy zastosowaniu nast´pujàcych
mno˝ników kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà
wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bud˝etowa
zwanej dalej „kwotà bazowà”:



§ 3. Ustala si´ stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu nast´pujàcych mno˝ników kwoty bazowej:
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Lp. Stanowisko Mno˝nik

1 S´dzia sàdu apelacyjnego 4,4

2 S´dzia sàdu okr´gowego 3,6

3 S´dzia sàdu rejonowego 3,1

4 Asesor sàdowy 2,0

5 Aplikant sàdowy:
— w pierwszym roku pracy
— w drugim i nast´pnym roku pracy

0,9
1,0

§ 4. Tabel´ stanowisk i stawek dodatku funkcyjne-
go zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przys∏uguje osobie wy-
mienionej w § 1, którà powo∏ano do pe∏nienia funkcji
okreÊlonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której
powierzono pe∏nienie takich funkcji — w okresie ich
pe∏nienia.

2. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatków funkcyj-
nych przys∏uguje jeden, wy˝szy dodatek.

§ 6. 1. S´dziemu sprawujàcemu patronat co naj-
mniej nad jednym aplikantem sàdowym etatowym,
trzema aplikantami sàdowymi pozaetatowymi jedno-
czeÊnie lub jednym aplikantem referendarskim, przez
okres nie krótszy ni˝ miesiàc, przys∏uguje dodatek
w wysokoÊci 0,15 kwoty bazowej za ka˝dy miesiàc
sprawowania patronatu.

2. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu
nieobecnoÊci patrona lub aplikanta, trwajàce do tygo-
dnia, nie powodujà utraty prawa do dodatku.

3. Dodatek okreÊlony w ust. 1 przys∏uguje s´dziemu
niezale˝nie od dodatku funkcyjnego, przys∏ugujàcego
na podstawie § 5 ust. 1.

§ 7. S´dzia delegowany do pe∏nienia czynnoÊci ad-
ministracyjnych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci za-
chowuje wynagrodzenie zasadnicze, okreÊlone w ni-
niejszym rozporzàdzeniu. W okresie delegacji s´dzie-
mu przys∏uguje dodatek funkcyjny okreÊlony w niniej-
szym rozporzàdzeniu oraz dodatek specjalny, okreÊlo-
ny w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cy-

wilnej, zatrudnionych w urz´dach administracji rzàdo-
wej.

§ 8. S´dziemu delegowanemu do pe∏nienia czyn-
noÊci w Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przys∏u-
guje w okresie delegacji wynagrodzenie zasadnicze
oraz dodatek funkcyjny, okreÊlone w niniejszym rozpo-
rzàdzeniu.

§ 9. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku
funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu
nad aplikantami zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.

§ 10. Osoba powo∏ana na stanowisko s´dziego
otrzymuje wynagrodzenie okreÊlone w niniejszym roz-
porzàdzeniu z dniem obj´cia stanowiska.

§ 11. Do osób wymienionych w § 1 majà odpowied-
nio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach
urz´dów paƒstwowych w zakresie przyznawania do-
datku za wieloletnià prac´ i nagród jubileuszowych.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie
wynagrodzeƒ s´dziów sàdów powszechnych oraz ase-
sorów i aplikantów sàdowych (Dz. U. Nr 48, poz. 558).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 kwietnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
J. Buzek

Stawka Mno˝nik

1 0,30—0,60

2 0,35—0,65

3 0,40—0,70

4 0,45—0,75

5 0,50—0,80

6 0,60—1,00

7 0,70—1,50

8 0,80—2,00
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. (poz. 425)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Stawka dodatku

1 prezes sàdu apelacyjnego,
prezes sàdu okr´gowego, 8
s´dzia delegowany do pe∏nienia obowiàzków dyrektora departamentu 

w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

2 wiceprezes sàdu apelacyjnego,
wiceprezes sàdu okr´gowego, 7
s´dzia delegowany do pe∏nienia obowiàzków zast´pcy dyrektora departamentu 

w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

3 przewodniczàcy wydzia∏u w sàdzie apelacyjnym,
kierownik oÊrodka zamiejscowego, 6
przewodniczàcy wydzia∏u w sàdzie okr´gowym,
prezes sàdu rejonowego,
s´dzia delegowany do pe∏nienia obowiàzków naczelnika wydzia∏u 

w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

4 wizytator w sàdzie apelacyjnym,
wizytator w sàdzie okr´gowym, 5
s´dzia delegowany do pe∏nienia czynnoÊci w Instytucie Pami´ci Narodowej 

— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5 wiceprezes sàdu rejonowego,
s´dzia delegowany do pe∏nienia obowiàzków g∏ównego specjalisty 4

w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

6 kierownik sekcji w sàdzie apelacyjnym,
kierownik sekcji w sàdzie okr´gowym, 3
okr´gowy kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy,
rzecznik dyscyplinarny

7 przewodniczàcy wydzia∏u w sàdzie rejonowym 2

8 p.o. przewodniczàcego wydzia∏u na sta∏ych rokach sàdowych, 1
kierownik sekcji w sàdzie rejonowym


