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Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Szczegó∏owy wykaz stanowisk i funkcji proku-
ratorów i asesorów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury równorz´dnych pod wzgl´dem
wynagrodzenia i uposa˝enia ze stanowiskami i funk-

cjami prokuratorów i asesorów powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
5 maja 2009 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia szczegó∏owego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów 
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorz´dnych pod wzgl´dem wynagrodzenia 

i uposa˝enia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157

i Nr 56, poz. 459.
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia

szczegó∏owego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury równorz´dnych pod wzgl´dem wynagrodzenia i uposa˝enia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, ase-
sorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 100, poz. 643), które utraci∏o moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 75 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2009 r. (poz. 460)

WYKAZ STANOWISK I FUNKCJI PROKURATORÓW I ASESORÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY RÓWNORZ¢DNYCH POD WZGL¢DEM WYNAGRODZENIA 

I UPOSA˚ENIA ZE STANOWISKAMI I FUNKCJAMI PROKURATORÓW I ASESORÓW 
POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

Lp. Stanowiska (funkcja) w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury

Stanowiska (funkcja) w powszechnych jednost-
kach organizacyjnych prokuratury

1 2 3

1 Naczelny Prokurator Wojskowy Prokurator Krajowy

prokurator Prokuratury Krajowej pe∏niàcy funkcj´:

2 zast´pca Naczelnego Prokuratora Wojskowego — dyrektora biura Prokuratury Krajowej

3 szef oddzia∏u — prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej

— zast´pcy dyrektora biura Prokuratury Krajowej

4 zast´pca szefa oddzia∏u — prokurator Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, 
szef wydzia∏u — prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej, 
g∏ówny specjalista — prokurator Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej

— naczelnika wydzia∏u biura Prokuratury Krajowej

5 prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej prokurator Prokuratury Krajowej

6 wojskowy prokurator okr´gowy prokurator okr´gowy

7 zast´pca wojskowego prokuratora okr´gowego zast´pca prokuratora okr´gowego

prokurator prokuratury okr´gowej pe∏niàcy funkcj´:

8 naczelnik wydzia∏u — prokurator wojskowej pro-
kuratury okr´gowej

— naczelnika wydzia∏u w prokuraturze okr´gowej



Dziennik Ustaw Nr 56 — 4943 — Poz. 460

1 2 3

9 wizytator — prokurator wojskowej prokuratury
okr´gowej

— wizytatora w prokuraturze okr´gowej

10 kierownik dzia∏u — prokurator wojskowej prokura-
tury okr´gowej

— kierownika dzia∏u w prokuraturze okr´gowej

11 prokurator wojskowej prokuratury okr´gowej
w komórce organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach
przest´pczoÊci zorganizowanej

prokurator prokuratury apelacyjnej

12 prokurator wojskowej prokuratury okr´gowej prokurator prokuratury okr´gowej

13 wojskowy prokurator garnizonowy prokurator rejonowy

14 zast´pca wojskowego prokuratora garnizonowego zast´pca prokuratora rejonowego

15 kierownik dzia∏u — prokurator wojskowej prokura-
tury garnizonowej

prokurator prokuratury rejonowej pe∏niàcy funkcj´
kierownika dzia∏u w prokuraturze rejonowej

16 prokurator wojskowej prokuratury garnizonowej prokurator prokuratury rejonowej

17 asesor wojskowej prokuratury garnizonowej asesor

18 kierownik szkolenia kierownik szkolenia 

19 rzecznik prasowy rzecznik prasowy

20 rzecznik dyscyplinarny rzecznik dyscyplinarny
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