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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 lipca 2001 r.

w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania pracowników
izb morskich.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia
1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320,
z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35,
poz. 192 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do prze-
wodniczàcych i wiceprzewodniczàcych izb morskich
oraz do pozosta∏ych pracowników zatrudnionych
w izbach morskich.

§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki
funkcyjne przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych
izb morskich ustala si´ przy zastosowaniu mno˝ników
kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug od-
r´bnych zasad okreÊla dla s´dziów ustawa bud˝etowa.

2. Tabela stanowisk i mno˝ników do obliczania wy-
nagrodzeƒ zasadniczych i dodatków funkcyjnych dla
przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych izb mor-
skich stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Ustala si´:

1) tabele stanowisk, zaszeregowaƒ i kwalifikacji wy-
maganych od pozosta∏ych pracowników zatrud-
nionych w izbach morskich, stanowiàce za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia,

2) tabele miesi´cznych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego pozosta∏ych pracowników zatrudnionych
w izbach morskich, stanowiàce za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 4. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na
stanowiskach zwiàzanych z kierowaniem zespo∏em

przys∏uguje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przys∏ugu-
je równie˝ pracownikom zatrudnionym na stanowi-
skach niezwiàzanych z kierowaniem zespo∏em, dla któ-
rych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia przewiduje
si´ dodatek funkcyjny, z tym ̋ e maksymalna stawka te-
go dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest
ni˝sza o jednà stawk´.

§ 5. Rozporzàdzenie ma zastosowanie przy ustala-
niu wynagrodzeƒ:

1) przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych izb
morskich od dnia 1 kwietnia 2001 r.,

2) pozosta∏ych pracowników zatrudnionych w izbach
morskich od dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 6. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 paêdziernika 2000 r. w sprawie
wynagradzania przewodniczàcych i wiceprzewod-
niczàcych izb morskich (Dz. U. Nr 86, poz. 967),

2) rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie usta-
lenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia
pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 93, poz. 1082
i z 2000 r. Nr 53, poz. 647).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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