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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 paêdziernika 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie 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, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku
funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala si´ stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1,

Lp.

Stanowisko

WielokrotnoÊç
kwoty bazowej

1

prokurator Prokuratury Krajowej, prokurator G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego

6,9

2

prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddzia∏owej komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddzia∏owego biura lustracyjnego

4,6

3

prokurator prokuratury okr´gowej

3,9

4

prokurator prokuratury rejonowej

3,3

5

asesor prokuratury

2,5

6

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

0,9
1,0”

2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
———————
1)

przy zastosowaniu nast´pujàcych wielokrotnoÊci kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bud˝etowa, zwanej dalej „kwotà bazowà”, z uwzgl´dnieniem, ˝e stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora
G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu i prokuratora Biura
Lustracyjnego stanowi 1,5 stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej:

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, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571
i Nr 136, poz. 959.
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1357, z 2004 r. Nr 170,
poz. 1788, z 2005 r. Nr 205, poz. 1695 oraz z 2006 r. Nr 139,
poz. 987.

§ 2. 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajàce stawki
podstawowe i stawki dodatku funkcyjnego majà zastosowanie do wynagrodzeƒ prokuratorów Biura
Lustracyjnego i prokuratorów oddzia∏owych biur lustracyjnych od dnia 15 marca 2007 r.
2. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajàce stawk´
dodatku funkcyjnego zast´pcy naczelnika wydzia∏u
w biurze Prokuratury Krajowej majà zastosowanie od
dnia 12 lipca 2007 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 2 paêdziernika 2007 r. (poz. 1323)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

