
Na podstawie art. 62 ust. 2 w zwiàzku z art. 100 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do proku-
ratorów i asesorów powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

§ 2. Ustala si´ stawki podstawowe wynagrodzenia
zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastoso-

waniu nast´pujàcych wielokrotnoÊci kwoty bazowej,
której wysokoÊç, ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad,
okreÊla ustawa bud˝etowa, zwanej dalej „kwotà bazo-
wà”, z uwzgl´dnieniem, ˝e stawka podstawowa wyna-
grodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Kra-
jowej, prokuratora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu i prokuratora Biura
Lustracyjnego stanowi 1,5 stawki podstawowej wyna-
grodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury ape-
lacyjnej:
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury 
oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Lp. Stanowisko WielokrotnoÊç
kwoty bazowej

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

7,2

2 prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddzia∏owej komisji Êcigania zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddzia∏owego biura lustracyjnego

4,8

3 prokurator prokuratury okr´gowej 4,0

4 prokurator prokuratury rejonowej 3,3

5 asesor prokuratury 2,5

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

§ 4. Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjne-
go stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

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

§ 6. Prokurator Prokuratury Krajowej — powo∏any
do pe∏nienia funkcji dyrektora departamentu (biura),
zast´pcy dyrektora departamentu (biura) bàdê naczelni-

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 %



ka wydzia∏u w Ministerstwie SprawiedliwoÊci — otrzy-
muje dodatek funkcyjny okreÊlony dla dyrektora depar-
tamentu (biura), zast´pcy dyrektora departamentu (biu-
ra) bàdê naczelnika wydzia∏u w Ministerstwie Sprawie-
dliwoÊci wed∏ug tabeli, o której mowa w § 4.

§ 7. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatków funk-
cyjnych przys∏uguje jeden, wy˝szy dodatek.

§ 8. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz do-
datków funkcyjnych zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.

§ 9. Osoba powo∏ana na stanowisko prokuratora
otrzymuje wynagrodzenie okreÊlone w niniejszym roz-
porzàdzeniu z dniem obj´cia stanowiska. 

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawo-
wych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, ase-
sorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku
funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982,
z póên. zm.1)).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
———————
1) 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, z 2006 r. Nr 139,
poz. 987 oraz z 2007 r. Nr 187, poz. 1323.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2008 r. (poz. 714)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
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Lp. Stanowisko (funkcja) Stawka

1 2 3

1 Dyrektor G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej, 

Dyrektor Biura Lustracyjnego, 

prokurator apelacyjny, 

prokurator okr´gowy, 

prokurator delegowany do pe∏nienia funkcji dyrektora departamentu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci, 

prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury

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 Minister-
stwie SprawiedliwoÊci, 

prokurator delegowany do pe∏nienia funkcji zast´pcy Dyrektora Krajowego Centrum Szkole-
nia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury 

8

3 naczelnik wydzia∏u w biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze apelacyjnej i okr´gowej, 

naczelnik wydzia∏u G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

naczelnik oddzia∏owej komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

naczelnik oddzia∏owego biura lustracyjnego, 

kierownik samodzielnego dzia∏u w prokuraturze apelacyjnej i okr´gowej, 

prokurator rejonowy, 

prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków naczelnika wydzia∏u w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, 

prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków naczelnika wydzia∏u w Krajowym Cen-
trum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury, 

prokurator delegowany do prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkole-
nia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury

7

4 zast´pca naczelnika wydzia∏u w biurze Prokuratury Krajowej, 

kierownik dzia∏u w prokuraturze apelacyjnej i w okr´gowej, 

wizytator w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze apelacyjnej i w okr´gowej, 

prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków kierownika dzia∏u albo sekcji w Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury, 

prokurator delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego Centrum
Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury 

6
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1 2 3

5 zast´pca prokuratora rejonowego, 

kierownik oÊrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej, 

prokurator delegowany do pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, 

prokurator delegowany do pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych w Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury

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


