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§ 3. Wysokość dodatku funkcyjnego stanowi iloczyn
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pro-
kuratora, wskazanej w art. 61a ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze, i odpowiedniego mnożnika.
Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych
złotych, przyjmując, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. Tabela funkcji oraz mnożników służących do 
ustalania wysokości dodatków funkcyjnych stanowi
załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyj-
nego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji proku-
ratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, proku-
ratora rejonowego i ich zastępców, kierownika ośrod-
ka zamiejscowego prokuratury okręgowej i rejonowej, 
naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego dzia-
łu, kierownika działu, kierownika sekcji uwzględnia się 
liczbę stanowisk prokuratorskich i asesorskich, odpo-
wiednio w prokuraturze, ośrodku zamiejscowym, wy-
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 kwietnia 2010 r.

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych
przysługujących prokuratorom

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszcze-
gólnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnoż-
niki, służące do ustalenia wysokości wynagrodze-
nia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych 
stawkach;

2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących
prokuratorom oraz sposób ich ustalania.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze prokura-
torów powszechnych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z za-
stosowaniem do podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 61a usta-
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, następu-
jących mnożników:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474,
Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

Stanowisko Stawka
wynagrodzenia
zasadniczego

Mnożnik

prokurator prokuratury rejonowej pierwsza 2,05

druga 2,17

trzecia 2,28

czwarta 2,36

piąta 2,50

prokurator prokuratury okręgowej czwarta 2,36

piąta 2,50

szósta 2,65

siódma 2,75

ósma 2,92

prokurator prokuratury apelacyjnej,
prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
prokurator oddziałowego biura lustracyjnego

siódma 2,75

ósma 2,92

dziewiąta 3,12

dziesiąta 3,23

Prokurator Generalny,
prokurator Prokuratury Generalnej,

prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
prokurator Biura Lustracyjnego

podstawowa
dla sędziów

Sądu
Najwyższego

4,13

awansowa 115 % stawki
podstawowej
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dziale, samodzielnym dziale, dziale, sekcji, w których
prokurator pełni funkcję, oraz zakres obowiązków
związanych z daną funkcją.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do usta-
lenia wysokości dodatku funkcyjnego przysługujące-
go z tytułu pełnienia funkcji kierownika szkolenia oraz
rzecznika prasowego.

3. W przypadku powołania prokuratora do pełnie-
nia funkcji innej niż wymieniona w ust. 1 i 2 przy usta-
laniu wysokości przysługującego mu dodatku funkcyj-
nego uwzględnia się zakres obowiązków związanych
z daną funkcją.

4. W przypadku delegowania prokuratora do peł-
nienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości
lub do pełnienia czynności administracyjnych w Kra-
jowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przy ustala-
niu wysokości przysługującego mu dodatku funkcyj-
nego uwzględnia się zakres pełnionych obowiązków.

§ 6. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji pro-
kuratorowi przysługuje jeden dodatek funkcyjny, naj-
wyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu
pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według

zasad wskazanych w § 5 ust. 1 i 3. Dodatek ten może 
zostać podwyższony o 10—50 %, z zastosowaniem za-
sad określonych w § 5 ust. 1 i 3.

§ 7. Przepisy rozporządzenia w zakresie stawek 
wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych sta-
nowiskach prokuratorskich, mnożników służących do
ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego
prokuratorów w poszczególnych stawkach oraz wyso-
kości dodatków funkcyjnych stosuje się od dnia
31 marca 2010 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie 
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości
dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom 
(Dz. U. Nr 133, poz. 1099), które utraciło moc z dniem 
31 marca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 
2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706). 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 kwietnia 2010 r. (poz. 339)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI
DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Ą

Lp. Funkcja Mnożnik

1 2 3

1 Prokurator Generalny 1,2
stawka dodatku funkcyjnego
dla Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego

2 Zastępca Prokuratora Generalnego 1,0
stawka dodatku funkcyjnego
dla Prezesa Sądu Najwyższe-
go

3 dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Generalnej,
Dyrektor Biura Lustracyjnego,
prokurator apelacyjny,
prokurator okręgowy,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departa-
mentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

0,4—0,98

4 zastępca dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Generalnej,
zastępca prokuratora apelacyjnego,
zastępca prokuratora okręgowego,
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora
departamentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35—0,8

5 rzecznik dyscyplinarny 0,3—0,8
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1 2 3

6 naczelnik wydziału w departamencie/biurze Prokuratury Generalnej,
w prokuraturze apelacyjnej i w prokuraturze okręgowej,
naczelnik wydziału w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro

p p yj j p ęg j
-

dowi Polskiemu,
naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu,
naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego,
kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i w prokura-
turze okręgowej,
prokurator rejonowy,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału
w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3—0,55

7 kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i w prokuraturze okręgo-
wej,
wizytator w Prokuraturze Generalnej, w prokuraturze apelacyjnej i pro-
kuraturze okręgowej,
prokurator delegowany do pełnienia funkcji kierownika działu albo sekcji
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,25—0,5

8 zastępca prokuratora rejonowego,
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Spra-
wiedliwości,
prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Gene-
ralnej,
prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2—0,45

9 kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy

0,2—0,4

10 kierownik działu w prokuraturze rejonowej,
kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej,
kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

0,15—0,35


