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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów
prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów.
Na podstawie art. 62 ust. 2 w zwiàzku z art. 95
i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:

mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
§ 2. Ustala si´ stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu nast´pujàcych wielokrotnoÊci kwoty bazowej, której
wysokoÊç, ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla
ustawa bud˝etowa, zwanej dalej „kwotà bazowà”:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pa-

WielokrotnoÊç
kwoty bazowej

Lp.

Stanowisko

1

Prokurator Prokuratury Krajowej, Prokurator G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5,7

Prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddzia∏owej
komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4,4

3

Prokurator prokuratury okr´gowej

3,6

4

Prokurator prokuratury rejonowej

3,1

5

Asesor prokuratury

2,0

6

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

0,9
1,0

2

§ 3. Ustala si´ stawki dodatku funkcyjnego stanowiàce nast´pujàcy procent kwoty bazowej:
Stawka

Procent kwoty bazowej

1

30%

2

30%—60%

3

35%—65%

4

40%—70%

5

45%—75%

6

50%—80%

7

60%—100%

8

70%—150%

9

80%—200%

§ 4. Tabel´ stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

wierzono pe∏nienie takich funkcji — w okresie ich pe∏nienia.

§ 5. Dodatek funkcyjny przys∏uguje osobie wymienionej w § 1, którà powo∏ano do pe∏nienia funkcji okreÊlonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której po-

§ 6. 1. Prokuratorowi sprawujàcemu funkcj´ patrona co najmniej nad jednym etatowym aplikantem prokuratorskim albo sàdowym bàdê trzema pozaetatowy-
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mi aplikantami prokuratorskimi albo sàdowymi jednoczeÊnie przys∏uguje dodatek funkcyjny w wysokoÊci
15% kwoty bazowej za ka˝dy miesiàc sprawowania
funkcji.
2. Je˝eli prokurator sprawuje funkcj´ patrona przez
okres krótszy ni˝ miesiàc, dodatek ulega proporcjonalnemu obni˝eniu.
3. Przerwy w sprawowaniu funkcji patrona, z powodu nieobecnoÊci patrona lub aplikanta, trwajàce do tygodnia, nie powodujà utraty prawa do dodatku funkcyjnego.
§ 7. Prokurator Prokuratury Krajowej — powo∏any
do pe∏nienia funkcji dyrektora departamentu (biura),
zast´pcy dyrektora departamentu (biura) bàdê naczelnika wydzia∏u w Ministerstwie SprawiedliwoÊci —
otrzymuje dodatek funkcyjny okreÊlony dla dyrektora
departamentu (biura), zast´pcy dyrektora departamentu (biura) bàdê naczelnika wydzia∏u w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci wed∏ug tabeli, o której mowa w § 4.

Poz. 1982

§ 8. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatków funkcyjnych przys∏uguje jeden, wy˝szy dodatek.
§ 9. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku
funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie funkcji patrona nad aplikantami zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.
§ 10. Osoba powo∏ana na stanowisko prokuratora
otrzymuje wynagrodzenie okreÊlone w niniejszym rozporzàdzeniu z dniem obj´cia stanowiska.
§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeƒ prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury
(Dz. U. Nr 52, poz. 622 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 662).
§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 1982)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko (funkcja)

Stawka
dodatku

1

2

3

1.

dyrektor G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,
prokurator apelacyjny,
prokurator okr´gowy,
prokurator delegowany do pe∏nienia funkcji dyrektora departamentu
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

9

2.

zast´pca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej,
zast´pca prokuratora apelacyjnego,
zast´pca prokuratora okr´gowego,
kierownik oÊrodka zamiejscowego prokuratury okr´gowej,
prokurator delegowany do pe∏nienia funkcji zast´pcy dyrektora departamentu
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

8

3.

naczelnik wydzia∏u w Prokuraturze Krajowej,
naczelnik wydzia∏u G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu,
naczelnik wydzia∏u w prokuraturze apelacyjnej i okr´gowej,
naczelnik oddzia∏owej komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
kierownik samodzielnego dzia∏u w prokuraturze apelacyjnej i okr´gowej,
prokurator rejonowy,
prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków naczelnika wydzia∏u
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

7

4.

kierownik dzia∏u w prokuraturze apelacyjnej i w okr´gowej,
wizytator w prokuraturze apelacyjnej i w okr´gowej,
kierownik referatu Êledczego oddzia∏owej komisji Êcigania zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

6
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2

3

5.

zast´pca prokuratora rejonowego,
kierownik oÊrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,
prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków g∏ównego specjalisty
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci

5

6.

kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy,
rzecznik dyscyplinarny

4

7.

kierownik dzia∏u w prokuraturze rejonowej

3

8.

kierownik sekcji poza dzia∏em w prokuraturze rejonowej

2

9.

kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

1

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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