
Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ
rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
cz∏onkom ich rodzin.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) prokuratorze — nale˝y przez to rozumieç prokura-
tora wojskowej jednostki organizacyjnej prokura-
tury;

2) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç:

a) prokuratora w stanie spoczynku wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury — zwanego
dalej „prokuratorem w stanie spoczynku”,

b) cz∏onka rodziny prokuratora zmar∏ego w czasie
s∏u˝by lub w stanie spoczynku, uprawnionego
do renty rodzinnej,

c) by∏ego prokuratora, o którym mowa w art. 206
§ 6 w zwiàzku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.2)) —
zwanego dalej „by∏ym prokuratorem”,

d) cz∏onka rodziny zmar∏ego by∏ego prokuratora,
pobierajàcego rent´ rodzinnà;

3) uposa˝eniu — nale˝y przez to rozumieç uposa˝e-
nie osób, o których mowa w pkt 2;

4) rencie rodzinnej — nale˝y przez to rozumieç rent´
rodzinnà okreÊlonà w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.3));

5) w∏aÊciwym organie emerytalnym — nale˝y przez
to rozumieç w∏aÊciwe, ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania osoby uprawnionej, wojskowe biuro
emerytalne.

§ 3. 1. Uposa˝enie prokuratora w stanie spoczynku,
z zastrze˝eniem art. 100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, oraz
by∏ego prokuratora ustala si´ w wysokoÊci 75 % sumy
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys∏ug´ lat,
na stanowisku prokuratora powszechnej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury równorz´dnym z ostatnio zajmo-
wanym stanowiskiem prokuratora, okreÊlonego w roz-
porzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów
i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury równorz´dnych ze stanowiskami prokura-
torów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 39, poz. 366).

2. Uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1:

1) podprokuratora i wiceprokuratora wojskowej pro-
kuratury garnizonowej oraz innej równorz´dnej
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury —
ustala si´ odpowiednio wed∏ug wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za wys∏ug´ lat prokuratora
prokuratury rejonowej;

2) podprokuratora i wiceprokuratora prokuratury
okr´gu wojskowego, podprokuratora i wiceproku-
ratora prokuratury rodzaju si∏ zbrojnych oraz innej
równorz´dnej wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a tak˝e wiceprokuratora Naczelnej
Prokuratury Wojskowej — ustala si´ odpowiednio
wed∏ug wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za
wys∏ug´ lat prokuratora prokuratury okr´gowej.

§ 4. Uposa˝enie rodzinne ustala si´ w wysokoÊci
procentowej, okreÊlonej w art. 102 § 1 ustawy — Pra-
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z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz cz∏onkom ich rodzin

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169,
poz. 1412 i 1421.



wo o ustroju sàdów powszechnych, od uposa˝enia
ustalonego w sposób okreÊlony w § 3 rozporzàdzenia.

§ 5. Osoba uprawniona, ubiegajàca si´ o wyp∏at´
uposa˝enia, a pobierajàca dotychczas emerytur´ lub
rent´ na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên.
zm.4)) albo Êwiadczenie z ubezpieczenia spo∏ecznego,
obowiàzana jest przekazaç Naczelnej Prokuraturze Woj-
skowej informacj´ o pobieraniu emerytury lub renty al-
bo tego Êwiadczenia, wskazujàc odpowiednio wojsko-
we biuro emerytalne albo oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub inny organ wyp∏acajàcy to Êwiadcze-
nie, rodzaj Êwiadczenia oraz numer decyzji o przyzna-
niu emerytury lub renty albo tego Êwiadczenia.

§ 6. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wyp∏at´ uposa˝enia
rodzinnego sk∏ada w Naczelnej Prokuraturze Wojsko-
wej wniosek o wyp∏at´ tego uposa˝enia. Do wniosku
nale˝y za∏àczyç dokumenty potwierdzajàce prawo tej
osoby do renty rodzinnej, stwierdzajàce:

1) dat´ urodzenia i dat´ zgonu prokuratora, prokura-
tora w stanie spoczynku lub by∏ego prokuratora;

2) dat´ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego — w razie
ubiegania si´ o uposa˝enie rodzinne po ma∏˝onku;

3) swojà dat´ urodzenia;

4) istnienie ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji lub ca∏kowitej niezdolno-
Êci do pracy — w razie koniecznoÊci spe∏nienia te-
go warunku;

5) posiadanie — w razie ubiegania si´ o uposa˝enie
rodzinne po ma∏˝onku — prawa do alimentów usta-
lonego wyrokiem lub ugodà sàdowà w stosunku
do ma∏˝onka, po którym ubiega si´ o przyznanie
uposa˝enia rodzinnego, je˝eli w chwili Êmierci ma∏-
˝onka nie istnia∏a wspólnoÊç ma∏˝eƒska.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponad-
to przedstawiç oÊwiadczenia:

1) czy istnia∏a wspólnoÊç ma∏˝eƒska — w razie ubie-
gania si´ o uposa˝enie rodzinne po ma∏˝onku;

2) czy jest zatrudniona w pe∏nym wymiarze czasu
pracy.

§ 7. 1. Dzieci w∏asne, dzieci drugiego ma∏˝onka
oraz dzieci przysposobione ubiegajàce si´ o uposa˝e-
nie rodzinne powinny przedstawiç:

1) dokumenty stwierdzajàce:

a) okolicznoÊci okreÊlone w § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

b) fakt ucz´szczania do szko∏y, je˝eli ukoƒczy∏y 16 lat;

2) oÊwiadczenie, czy korzystajà z funduszy publicz-
nych i czy sà zatrudnione w pe∏nym wymiarze cza-
su pracy.

2. Dzieci przyj´te na wychowanie i utrzymanie:
wnuki, rodzeƒstwo i inne dzieci, w tym równie˝ w ra-
mach rodziny zast´pczej, ubiegajàce si´ o przyznanie
uposa˝enia rodzinnego powinny ponadto przedstawiç
oÊwiadczenia wykazujàce, ˝e:

1) zosta∏y przyj´te na wychowanie i utrzymanie co
najmniej na rok przed Êmiercià prokuratora, pro-
kuratora w stanie spoczynku lub by∏ego prokura-
tora, chyba ˝e Êmierç by∏a nast´pstwem wypadku,
oraz

2) nie majà prawa do renty po zmar∏ych rodzicach,
a gdy rodzice ˝yjà, ˝e:

a) nie mogà zapewniç im utrzymania albo

b) prokurator, prokurator w stanie spoczynku lub
by∏y prokurator albo jego ma∏˝onek by∏ ich
opiekunem ustanowionym przez sàd.

§ 8. Rodzice ubiegajàcy si´ o uposa˝enie rodzinne
powinni przedstawiç:

1) dokumenty stwierdzajàce okolicznoÊci okreÊlone
w § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz

2) oÊwiadczenie na okolicznoÊç, ˝e prokurator, proku-
rator w stanie spoczynku lub by∏y prokurator bez-
poÊrednio przed Êmiercià przyczynia∏ si´ do ich
utrzymania, a tak˝e ˝e nie sà zatrudnieni w pe∏nym
wymiarze czasu pracy.

§ 9. 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa zawiada-
mia na piÊmie osoby uprawnione o wysokoÊci nale˝-
nego im w danym roku uposa˝enia.

2. Uposa˝enie wyp∏aca w∏aÊciwy organ emerytalny.

3. W∏aÊciwy organ emerytalny zawiadamia na pi-
Êmie osoby uprawnione o dacie, miejscu i sposobie
wyp∏aty uposa˝enia.

§ 10. 1. Uposa˝enie wyp∏aca si´ miesi´cznie z gó-
ry w dziesiàtym dniu ka˝dego miesiàca kalendarzowe-
go, za który uposa˝enie przys∏uguje.

2. W przypadku gdy wyp∏ata uposa˝enia wypada
w dniu wolnym od pracy, uposa˝enie to wyp∏aca si´
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ wolny od pracy.

3. Wyp∏aty uposa˝enia dokonuje si´ w sposób
zgodny z pisemnym wnioskiem osoby uprawnionej.
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.
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§ 11. 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa, w opar-
ciu o posiadanà dokumentacj´ lub dokumentacj´ uzy-
skanà od innych organów, ustali wykaz osób upraw-
nionych do uposa˝enia.

2. W∏aÊciwe organy emerytalne powiadomià nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwe oddzia∏y Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub inne w∏aÊciwe organy, wyp∏acajàce

dotychczas Êwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego,
o podj´ciu wyp∏aty uposa˝eƒ osobom uprawnionym.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski


