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Stawka Mnożnik 

1 0,15 
2 0,30 
3 od 0,30 do 0,45 
4 od 0,35 do 0,50 
5 od 0,40 do 0,55 
6 od 0,45 do 0,60 
7 od 0,50 do 0,65 
8 od 0,60 do 0,75 
9 od 0,70 do 0,80 

10 od 0,80 do U 

§ 4. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego 
zawiera załącznik do rozporządzenia . 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymie
nionej w § 1, którą powołano lub której powierzono pełnienie 
obowiązków lub funkcj i kierowniczych, w okresie ich spra
wowania. 

2. Sędziemu sprawującemu - co najmniej przez okres 
1 miesiąca - patronat nad aplikantami przysługuje dodatek 
w stawce 1, określonej w tabeli wymienionej w § 3. 

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, 
przysługuje jeden; wyższy dodatek. 

§ 6. Sędzia delegowany do pełnienia czynności w Mini
sterstwie Sprawiedl iwości zachowuje wynagrodzenie zasad
nicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie 
delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek 
służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wyna
gradzania pracown ików. państwowych. 

§ 7. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fun
kcyjnego zaokrągla się do 1000 zł w górę. 

§ 8. Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymu
je wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu 
z dniem objęcia stanowiska. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym roz
porządzeniem do osób wymienionych w § 1 mają odpowied
nio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wielo
letnią pracę i nagród jubileuszowych. 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypos
politej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie 
wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów 
i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 66, poz. 392). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniemogło
szenia z mocą od dnia 1 lutego 1994 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 mar
ca 1994 r. (poz. 135) 

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJN:YCH DLA $ĘDZIOW SĄDÓW POWSZECHNYCH 
, .' " . , . 

Lp. Stanowisko Stawka dodatku 

1 Prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu wojewódzkiego ; 

2 Wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu wojewódzkiego , , 
3 Przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym '. 

4 Przewodniczący wydziału w sądzie wojewódzkim,! prezes sądu rejonowego 
5 Wizytator w sądzie apelacyjnym, wizytator w sądzie wojewódzkim . 
6 Wiceprezes sądu rejohowego 
7 Kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym, kierownik sekcji w sądzie wojewódzkim, wojewódzki 

kierownik szkolenia, rzecznik prasowy 
8 Przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym 
9 Kierownik sekcji w sądzie rejonowym, kierownik okręgowej komisji Głównej Komisji 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 14 marca 1994 r. 

w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów.i aplikantów prokuratury. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do prokurato
rów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek or
ganizacyjnych prokuratury. 

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

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

Stanowisko 

Prokurator prokuratury apelacyjnej 

Prokurator prokuratury wojewódzkiej 

Prokurator prokuratury rejonowej 

Asesor 

Aplikant: 
w 'pierwsżym roku ' pracy 
w następnych latach 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

4 
3 

2 

Mnożnik 

3,4 

2,7 

2,3 

1,8 

1,0 
1,2 
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§ 3. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy za- 4. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, 
stosowaniu mnożników przeciętnego wynagrodzenia w sfe- przysługuje jeden, wyższy dodatek. 
rze produkcji materialnej: 

Stawka I\(\nożnik 

1 0,15 
2 0,30 
3 od 0,30 do 0,45 
4 od 0,35 do 0,50 
5 od 0,40 C!O 0,55 
6 od 0,45 do 0,60 
7 od 0,50 do 0,65 
8 od 0,60 do 0,75 
9 od 0,70 do 0,80 

10 od 0,80 do 1,1 

§ 4. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla prokurato-

§ 6. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku fun
kcyjnego zaokrągla się do 1000 zł w górę. 

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

§ 8. 1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% 
planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych prokura
torów, asesorów i aplikantów oraz fundusz indywidualnych 
nagród Prokuratora Generalnego, przyznawanych wyróż
niającym się prokuratorom prowadzącym śledztwa, w wyso
kości 2% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych 
prokuratorów, asesorów i aplikantów. 

rów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 2. Fundusze nagród, o których mowa w ust. 1, mogą 
zawiera załącznik do rozporządzenia. być podwyższane przez Prokuratora Generalnego w ramach 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymie
nionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji kierow
niczych lub której powierzono pełnienie obowiązków lub 
funkcji kierowniczych, w okresie ich sprawowania. 

2. Prokurator delegowany do pełnienia czynności 

w Ministęrstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie 
zasadnicze określone w rozporządzeniu. W okresie delego
wania prokuratorowi przysługuje d09atek funkcyjny i doda
tek służbowy określony dla pracbwnik6w ~rzędów państ
wowych. 

3. Prokuratorowi sprawującemu patronat nad aplikan
tami przysługuje dodatek w stawce 1 określonej I w tabeli 
wymienionej w § 3, z tym ~e prokuratorom prokuratur 
wojewódzkich do dnia 31 maja 1994 r. dodatek ~ ten przy: 
sługuje w dotychczasowej wysokości. 

posiadanych środków na wynagrodzenia. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu 
do osób wymienionych w §1 mają odpowiednie zastosowa

nie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych 
w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę 

i nagród jubileuszowych. 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 grudnia 1990 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz 
asesorów i aplikantów prokuratury (Dz. U. Nr 84, poz. 494 
i z 1993·r. Nr 67, poz. 320). 

. § 11. Rozporządzenie wchodzi . w życie z dniem ogło-
1... , 

szeni~H mocą od dnia 1 lutego 19~4 r. : 

Preżes Rady Mihistrów: W. Pawlak 

Załącznik do rozporządzelJia Rady Minis
, tr6w z dnia 14 marca 1994 r. (poz. 136) 

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZA
CYJNYCH PROKURATURY 

Lp. Funkcja Stawka dodatku 

1 Prokurator apelacyjny, prokurator wojewódzki 10 
2 Zastępca prokuratora apelacyjnego, zastępca prokuratora wojewódzkiego , 9 
3 Naczelnik wydziału, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej, kierownik 

samodzielnego działu, prokurator rejonowy 
, 

8 
4 Kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej, wizytator 7 
5 Zastępca prokuratora rejonowego, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej 6 
6 Kierownik szkolenia, rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny 5 
7 Konsultant, kierownik działu w prqkuraturźe rejonowej 4 
8 Kierownik sekcji poza działem w pr?kuraturze rejonowej 3 
9 Kierownik sekcji w dziale prokuratury rejonowej, kierownik okręgowej komisji Głównej Ko-
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