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§ 14. Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 
8 września 1966 r. w sprawie uposażeń sędziów i czlon
ków Biura Orzecznictwa S ąd u Najwyższego (Monitor Pol
ski z 1966 r. Nr 48, poz. 237, z 1968, r. Nr 43, poz. 297 
i z 1973 r. Nr 6, poz. 39). 
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§ 15. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 lipca 1973 r., z wyjątkiem przepisów § 6 
ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 7, które wchodzą w życ ie z dniem 
1 lJpca 1974 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. JabłońskI 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 28 czerwca 1973 r. 

w sprawie uposażenia pracowników prokuratorskich. 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwie t
nia 1967 r. o Prok uraturze Polskie j Rzeczypospolitej Lu
dowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) uch wala s ię, co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały stosuje' si ę do pracowników 
prokuratorskich zatrudnionych w powszechnych jednost
k ach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypos po
litej Ludowej . 

§ 2. 1. Dla pracowników prokuratorskich ustala się 

grupy uposażenia zasadniczego w następujących kwotach: 

Grupa up osażen ia 

zasadniczego 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

Kwota miesięczna 

w złotych 

6.500 
6.000 
5.500 
5.000 
4.500 
4.000 
3.000 
2.500 
2.200 

2. Uposażenie zasadnicze w grupach określonych w ust. 1 otrzymują: 

i Grupa 
Lp. Stanowisko służbowe uposażenia 

zasadniczego 
.. 

1 Prokurator Prokuratury Generalnej III-I 

2 Wiceprokurator Prokuratury Generalnej IV-I 

3 Prokurator wojewódzki III-I 

4 Wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej V-I 

5 Podprokurator prokuratury wojewódzkiej VI-IV 

6 Prokurator powiatowy V-II 

7 Wiceprokurator prokuratury powiatowej VI-III 

8 Podprokurator prokuratury powiatowej VI-IV 

9 Asesor 

10 Aplikant 

§ 3. 1. Pracownik, który uzyskał stopień naukowy 
doktora lub doktora habilitowanego, może otrzymać po
cząwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po dacie uzyskania stopnia naukowego -
uposażenie zasadnicze wyższe o jedną grupę od posiada
nego, nie wyższe jednak niż najwyższe uposażenie zasad
nicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska. 

2. W razie mianowania pracownika na stanowisko, 
dla którego przewidziane jest uposażenie zasadnicze niż

sze od uposażenia zasadniczego pobieranego na poprzed-

VII 

IX-VIII 

nio zajmowanym stanowisku, Prokurator Ge nera lny może 
zezwo lić na utrzymanie uposażenia zasadniczego pracow
n ika w dotychczasowe j wysokości. 

3. Aplikantowi, który odbył przeszkolenie w jednost
ce wojskowej w trybie przewidzianym uchwalą nr 240 
Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 r. w sprawie prze
szkolenia w jednostkach wojskowych osób podl egających 
wojskowemu szkoleniu studentów oraz w sprawie szkole
nia obronnego studentów (Monitor Polski Nr 45, poz., 239), 
przyznaje się z ch.wi1ą nominacji uposażenie zasadnicze 
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w grupie VIII. Uposażenie zasadnicze w grupie VIII mo
że być również przyznane z chwilą nominacji -aplikantowi 
zatrudnionemu uprzednio w organach administracji pań

stwowej lub gospodarczej: 
4. Aplikant, któremu przy przyjęciu do pracy przy

znano IX grupę uposażenia zasadniczego, może po roku 
aplika'cji i złożeniu kolokwium otrzymać uposażenie za
sadnicze według grupy VIII. 

§ 4. 1. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego w na
stępujących kwotach: 

Stawka dodatku Kwota mies i ęczna 

funkcyjnego w złotych 

l 3.500 
2 3.000 

384 -Poz. 182 

" 

I Stawka dodatku Kwota miesięczna 

funkcyjnego ' ' w złotych 

3 - 2.700 
4 2.400 
5 2.150 
6 1.900 
7 1.650 
8 1.400 
9 1.200 

10 1.000 
-li 800 
12 600 
13 400 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje za pełnienie następujących funkcji (stanowisk): 

Lp 
: 

Funkcja (stanowisko) I ~tawka d~datlm 
I 

j 

l Dyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego) I 3-1 
- - -

2 Prokurator wojewódzki I 5-2 

'3 Wicedyrektor departamentu (Gabihetu Prokuratora Generalnego) I Doradca Prokuratora Generalnego 5-3 

4 Radca Prokuratora Generalnego I 6-4 

5 Naczelnik wydzia:lu w Prokuraturze Generalnej 
.1 

8~5 

Zastępca prokuratora wojewódzkiego 
---

6 Wizytator w Prokuraturze Generalnej 10-6 
Kierownik działu (rejonu) w Prokuraturze Generalnej - prokurator Prokuratury Generalnej I . _ ---

7 Naczelnik wydziału w prokuraturze wojewódzkiej I 11"":"6 
Prokurator powiatowy -

8 Kierownik' wydziału (rejonu) w Prokuraturze Generalnej 11-7 
Wizytator w prokuraturze wojewódzkiej 
Kierownik rejonu zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej 

- --
. 

9 Specjalista w Prokuraturze Generalnej 12-8 
Kierownik samodzielnego działu lub rejonu w prokuraturze wojewódzkiej I ---

lO Zastępca prokuratora powiatowego 
Kierownik rejonu zamiejscowego prokuratury powiatowej 

11 Kierownik działu (rejonu) w prokuraturze wojew6dzkiej 
---

12 Kierownik działu (rejonu) w prokuraturze powiatowej 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi 
w okresie zawieszenia w pełnieniu służby. Wypłata do
datku funkcyjnego może być wstrzymana, jeżeli pracow
nik z innych powodów nie pełni przez ponad 3 miesiące 
funkcji (obowiązków) uprawniających 510 dodatku. 

-~ . 

I 13-8 

I 13-11 

13-12 

4. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może za zgodą Przewod
niczącego Rady Państwa wprowadzić czasowo inne funk
cje poza ustalonymi w ust. 2 i dla funkcji tych określić 
wysokość dodatków funkcyjnych w ramach stawek usta
lonych V{ ust. 1. 
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§ 5. 1. Pracownikom prokura'torskim, przysługuje do-
datek za wysługę lat w wysokości: 

1) po 3 latach pracy 250 zł, 

2) po 6 lalach pracy 400 zł, 

3) po 9 latach pracy 550 zł, 

4) po 12 lalach pracy 700 zł, 

5) po 15 lalach pra'cy 850 zł, 

6) po 20 latach pracy 1.000 zł. 

2. D9da tek , za wysługę lat przysługuje niezależnie 

od innych dodatków i wypłacany jest począwszy od 
pi e rwszego dnia miesiąca kalenrlarzowego następują ceg o 

po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodat
ku lub do wyższej stawki dodatku. 

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za 
wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej po 
dniu 22 lipca 1944 r.: 

1) na stanowiskach pracowlllków prokuratorskich, 

2) na stanowiskach sędziów. asesorów i aplikantów są

dów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych 

oraz na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego oraz 
dyrektora i członków Biura OrzecznIctwa Sądu Naj
w yższego, 

3) na stanowiskach wymienionych w pkt 1 i 2 w woj
skowej służbie sprawiedliwości, 

4) w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w b. Komisji 
Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym na stanowiskach określonych przez 
Prókuratora Generalnego. 

4. Prokurator Generalny może zaliczyć do wysługi lat 
równie ż okresy innej pracy zawodowej aniżeli wymienio
ne w ust. 3, wykonywanej po ukończeniu studiów praw
niczych, jeżeli praca ta przyczyniła się do podniesienia 
kwalifikacji przydatnych do pełnienia służby w Prokura
turze. 

5. Do wysługi lat nie zalicza się okresów niepełnie
nia służby z powodu zawieszenia w czynnościach służbo

' wych, chyba że postępbwanie dyscyplinarne zakończone 
zostało umorzeniem lub uniewinnieniem. 

§ 6. t. Dla pracowników prokuratorskich ustala się 
fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego 
funduszu płac tych pracowników. 

2. Dla pracowników prokur'atorskich Prokuratury Ge
neralnej niezależnie od funduszu nagród, o którym mowa 
w ust. l, tworzy się fundusz nagród za szczególne osiąg

nięcia w wysokości 1°10 planowanego osobowego funduszu 
płac tych pracowników, pozostający w dyspozycji Prze
wodniczącego Rady Państwa. 

3. Zasady gospodarowania funduszem nagród, o któ
rym mowa w ust. l, określa Prokurator Generalny. 

§ 7. 1. Pracownikom prokuratorsk im przysługują 

gratyfik acje jubileuszowe za wieloletnią pracę w wyso
kości: 

1) za 25 lat pracy - 75010 miesięcznego wynagrodzenia, 
2) za 35 lat pracy - 150010 miesięcznego ' wynagrodzenia, 

3) za 40 lat pracy - 2000/0 miesięcznego wynagrodzenia. 

2. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z ' Zarządem Głównym, 

ZWIązku Zawodowego Pracowników Państwowych i Spo
łecznych określi zasady wypłaty gratyfikacji jubileuszo
wych oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasad
niających prawo do tych gratyfikacji. 

§ 8. 1. W obrębie zajmowanego stanowiska można 
awansować .w zakresie grup uposażenia zasadniczego lub 
stawek dodatku funkcyjnego o jedną grupę lub o jedną 

stawkę. Okres między awansami nie może wynosić mniej 
niż dwa lata. 

2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
zwiększeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska 
lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na da
nym stanowisku, okres oczekiwania na awans może zostać 
skrócony, Jednak nie więcej niż o jeden rok. 

3. Terminami awansowymi są 1 stycznia i 22 lipca. 
Przy awansie 22 lipca zmiana wynagrodzenia następuje 

od l sierpnia. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków miano
wania pracownika na wyższe stanowisko lub powierzenia 
innej funkcji, a także wypadków wymienionych w § 3 
ust. 1. 

§ 9. Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami wy
płaca się miesięcznie z góry. 

§ 10. 1. Uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługq 
lat, nagrody oraz gratyfikacje jubileuszowe wolne są od 
podatku od wynagrodze,ń i potrąceń na składkę emery
talną· 

2. Dodatek funkcyjny nie podlega opodatkowaniu 
jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną. 

§ 11. Pracownikom objętym uchwałą przyznaje się 

nowe grupy uposażenia zasadniczego oraz nowe stawki 
dodatku funkcyjnego. 

§ 12. Do pracowników objętych uchwałą nie stosuje 
się przepisów § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej 
Rady Związków Zawodowych z dnia ' 30 grudnia 1970 r. 
w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia do
datków do płac dla niektórych grup pracowników, pod
wy±ki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur 

rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352). 

§ 13. Tracą moc: 

,l) uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. 
w sprawie stanowisk służbowych i uposazen pracow
ników prokuratorskich (Monitor Polski z 1966 r. Nr 48, 
poz. 238, z 1967 r. Nr 72, poz. 352 i z 1973 r. Nr 26, 
poz. 157), 

2) uchwała Rady Państwa z dnia 3 lutego 1973 r. w sp ra 
wie ustalenia dodatków, specjalnych dla pracowników 
prokuratorskich Prokuratury Generalnej (Moni tor Pol
ski Nr 8, poz. 50). 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1973 L, z wyjątkiem przepisu § 5 
ust. 1 pkt 5 i 6 oraz przepisu § 7, które wchodzą w życie 
z dniem 1 lipca 1974 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jab/oT/s ld 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 


