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§ 2. Minister Przekształceń Własnościowych, postana
wiając o udostępnieniu akcji Skarbu Państwa, może określić, 
jaka część należności za akcje powinna być pokryta w spo
sób, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

§ 3. 1. W przypadku dokonywania zapłaty papierami 
wartościowymi , wartość nabywanych akcji nie może być 
niższa od wartości papierów wartościowych. Emitent akcji jest 
obowiązany umożliwić nabycie odpowiedniej ilości akcji. 

2. Jeżeli wartość papieru wartościowego, wymienione
go w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, którym dokonano zapłaty 
za akcje, jest niższa niż cena akcji, nabywca uiszcza różnicę 
w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1. 

§ 4. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Min istrów; T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZEN I E RADY MINISTROW 

z dnia 1 grudnia 1990 r. 

w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. 

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. Nr 31, poz. 138, z 1989 r. 
Nr 4, poz. 24 i z 1990 r. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do prokurato
rów w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prokuratorów, 
asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organiza
cyjnych prokuratury. 

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wy
mienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnoż
ników przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji ma
terialnej: 

Lp. Stanowisko Mnożnik 

1 Prokurator w Ministerstwie Sprawied-
liwości 2,8 

2 Prokurator prokuratury wojewódzkiej 2,7 

3 Prokurator prokuratury rejonowej 2,1 

4 Asesor 1,6 

5 Aplikant: 
w pierwszym roku pracy 1,0 
w następnych latach 1,2 

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

Stawka Mnożnik 

1 0,10 
2 0,20 
3 0,25 
4 0,30 
5 0,35 
6 0,40 
7 0,45 
8 0,50 
9 0,55 

10 0,60 

§ 4. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla prokurato
rów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 
zawiera załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymie
nionej w § 1, której powierzono pełnienie obowiązków lub 
funkcji kierowniczych, przez czas ich sprawowania. 

2. Prokuratorowi w M inisterstwie Sprawiedliwości 
przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy w wyso
kośc i określonej dla pracowników urzędów państwowych . 

3. Prokurator delegowany do pełnienia czynności 
w Ministerstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie 
zasadnicze określone w rozporządzeniu . W okresie delego
wania prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny i doda
tek służbowy określony dla pracowników urzędów państ
wowych. 

4. Prokuratorowi wyznaczonemu na stałe do występo
wania przed sądem apelacyjnym przysługuje dodatek funk
cyjny w 7 stawce określonej w tabeli wymienionej w § 3. 

5. Prokuratorowi sprawującemu patronat nad aplikan
tami przysługuje dodatek w 2 lub 3 stawce określonej 
w tabeli wymienionej w § 3. 

6. W razie zbiegu uprawnień do dodatk6w funkcyjnych, 
przysługuje jeden, wyiszy dodatek. 

§ 6. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego zaokrągla się do 1 000 zł w górę . 

§ 7. Osoba powołana na stanowisko prokuratora otrzy
muje wynagrodzen ie określone w rozporządzeniu z dniem 
objęcia stanowiska. 

§ 8. 1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% 
planowanego funduszu wynagrodzeń - osobowych prokura
torów, pozostający w dyspozyCj i Prokuratora Generalnego. 

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być 
podwyższany przez Prokuratora Generalnego w ramach 
posiadanych środków na wynagrodzenia. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzen i u 
do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowa
nie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych 
w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę 
i nagród jubileuszowych. 

§ 10. Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 
1989 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz 
asesorów i apl ikantów prokuratury (Monitor -Polski Nr 4, 
poz. 37). 

§ 11. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia z mocą od dnia 1 listopada 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 1 grudnia 1990 r. (poz. 494) 

TABELA STAWEK OOOATKOW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATOROW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY 

Lp. Funkcja Stawka dodatku 
funkcyjnego 

1 Prokurator wojewódzki 10 

2 Zastępca prokuratora wojewódzkiego 9 

3 Naczelnik wydziału do spraw sądów apelacyjnych 8 
4 Naczelnik wydziału, 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej, 
prokurator do spraw sądów apelacyjnych, 
kierownik samodzielnego działu, 
prokurator rejonowy 7 

5 Kierownik działu, 
wizytator prokuratury wojewódzkiej, 
konsultant w prokuraturze wojewódzkiej 6 

6 Zastępca prokuratora rejonowego, 
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej 5 

7 Kierownik wojewódzkiego ośrodka szkolenia, 
rzecznik prasowy prokuratury wojewódzkiej 4 

8 Kierownik działu w prokuraturze rejonowej, 
zastępca kierownika ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej 3 

9 Kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej 2 

10 Kierownik sekcji w dziale prokuratury rejonowej 1 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 30 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia . 

Na podstawie art. 61 i 72 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr46, poz. 210, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206), w związku z art. 
69 ust. 4 i art. 130 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179) oraz w związku z art. 56 ust. 4 i art. 
116 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń 
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 6, poz. 39, 
z 1977 r. Nr 31, poz. 137, z 1981 r. Nr 10, poz. 47, z 1982 r. 
Nr 39, poz. 264, z 1983 r. Nr 46, poz. 211 i z 1989 r. Nr 16, 
poz. 90) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. 1. Organami właściwymi do ustalania prawa do 

zaopatrzenia emerytalnego i wydawania decy
zji w tych sprawach, zwanymi dalej "organami 
emerytalnymi", są: 
1) Szef Urzędu Ochrony Państwa w stosunku 

do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Pań
stwa oraz w stosunku do członków rodzin 
tych funkcjonariuszy, 

2) Komendant Główny Policji w stosunku do: 

a) policjantów Komendy Głównej Policji, 

b) funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
i Służby Bezpieczeństwa zwolnionych 
ze służby w jednostkach organizacyj
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i w szkołach podległych Minist
rowi Spraw Wewnętrznych, mających 
siedzibę na terenie województwa war
szawskiego, oraz w stosunku do człon
ków rodzin tych policjantów i funkc
jonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji 
właściwy ze względu na miejsce zamiesz
kania - w stosunku do policjantów i zwol
nionych ze służby funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa nie 
wymienionych w pkt 2 oraz członków ich 
rodzin. 

2. Organem właściwym do wydawania decy
zji w sprawach zaopatrzenia emerytal
nego w stosunku do osób, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, w razie zmiany przez nie miej
sca zamieszkania poza województwo warsza
wskie, jest odpowiedni organ określony 
w ust. 1 pkt 3. 


