Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia ……………………………………………… r.
w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych
prokuratorom w stanie spoczynku byłych wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia … – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o prokuraturze (Dz. U. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania
uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku byłych
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) prokuratorze – należy przez to rozumieć prokuratora byłej wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury;
2) osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć:
a) prokuratora w stanie spoczynku byłej wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury – zwanego dalej „prokuratorem w stanie spoczynku",
b) członka rodziny prokuratora zmarłego w czasie służby lub w stanie spoczynku,
uprawnionego do renty rodzinnej,
c) byłego prokuratora, o którym mowa w art. 206 § 6 w związku z art. 200 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 427) - zwanego dalej „byłym prokuratorem",
d) członka rodziny zmarłego byłego prokuratora, pobierającego rentę rodzinną;
3) uposażeniu – należy przez to rozumieć uposażenie osób, o których mowa w pkt 2;

4) rencie rodzinnej – należy przez to rozumieć rentę rodzinną określoną w ustawie z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1));
5) właściwym organie emerytalnym - należy przez to rozumieć właściwe, ze względu
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, wojskowe biuro emerytalne.
§ 3. 1. Uposażenie prokuratora w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem art. 100 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz byłego
prokuratora ustala się w wysokości 75 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
za wysługę lat, na stanowisku prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury

równorzędnym

z

ostatnio

zajmowanym

stanowiskiem

prokuratora,

określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia … w sprawie ustalenia
szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów wojskowych równorzędnych
pod względem uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów powszechnych
jednostek

organizacyjnych

prokuratury

nieprzeznaczonymi

dla

prokuratorów

wojskowych (Dz. U. …).
2. Uposażenie, o którym mowa w ust. 1:
1) podprokuratora i wiceprokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej oraz innej
równorzędnej

wojskowej

jednostki

organizacyjnej

prokuratury

-

ustala

się

odpowiednio według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat
prokuratora prokuratury rejonowej;
2) podprokuratora i wiceprokuratora prokuratury okręgu wojskowego, podprokuratora i
wiceprokuratora prokuratury rodzaju sił zbrojnych oraz innej równorzędnej
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także wiceprokuratora Naczelnej
Prokuratury

Wojskowej

–

ustala

się

odpowiednio

według

wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku za wysługę lat prokuratora prokuratury okręgowej.
§ 4. Uposażenie rodzinne ustala się w wysokości procentowej, określonej w art. 102
§ 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, od uposażenia ustalonego w
sposób określony w § 3 rozporządzenia.

§ 5. Osoba uprawniona, ubiegająca się o wypłatę uposażenia, a pobierająca
dotychczas emeryturę lub rentę na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 66, z późn. zm.2)) albo świadczenie z ubezpieczenia społecznego, obowiązana jest
przekazać Prokuraturze Generalnej informację o pobieraniu emerytury lub renty albo
tego świadczenia, wskazując odpowiednio wojskowe biuro emerytalne albo oddział
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ wypłacający to świadczenie, rodzaj
świadczenia oraz numer decyzji o przyznaniu emerytury lub renty albo tego
świadczenia.
§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o wypłatę uposażenia rodzinnego składa w
Prokuraturze Generalnej wniosek o wypłatę tego uposażenia. Do wniosku należy
załączyć dokumenty potwierdzające prawo tej osoby do renty rodzinnej, stwierdzające:
1) datę urodzenia i datę zgonu prokuratora, prokuratora w stanie spoczynku lub byłego
prokuratora;
2) datę zawarcia związku małżeńskiego - w razie ubiegania się o uposażenie rodzinne
po małżonku;
3) swoją datę urodzenia;
4) istnienie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
całkowitej niezdolności do pracy – w razie konieczności spełnienia tego warunku;
5) posiadanie - w razie ubiegania się o uposażenie rodzinne po małżonku - prawa do
alimentów ustalonego wyrokiem lub ugodą sądową w stosunku do małżonka, po
którym ubiega się o przyznanie uposażenia rodzinnego, jeżeli w chwili śmierci
małżonka nie istniała wspólność małżeńska.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto przedstawić oświadczenia:
1) czy istniała wspólność małżeńska – w razie ubiegania się o uposażenie rodzinne po
małżonku;
2) czy jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 7. 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
ubiegające się o uposażenie rodzinne powinny przedstawić:
1) dokumenty stwierdzające:

a) okoliczności określone w § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4,
b) fakt uczęszczania do szkoły, jeżeli ukończyły 16 lat;
2) oświadczenie, czy korzystają z funduszy publicznych i czy są zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy.
2. Dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w
tym również w ramach rodziny zastępczej, ubiegające się o przyznanie uposażenia
rodzinnego powinny ponadto przedstawić oświadczenia wykazujące, że:
1) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią
prokuratora, prokuratora w stanie spoczynku lub byłego prokuratora, chyba że
śmierć była następstwem wypadku, oraz
2) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, że:
a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo
b) prokurator, prokurator w stanie spoczynku lub były prokurator albo jego małżonek
był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
informacje o jednostce
wzory i zestawienia
§ 8. Rodzice ubiegający się o uposażenie rodzinne powinni przedstawić:
1) dokumenty stwierdzające okoliczności określone w § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz
2) oświadczenie na okoliczność, że prokurator, prokurator w stanie spoczynku lub były
prokurator bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a także
że nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 9. 1. Prokuratura Generalna zawiadamia na piśmie:
1) osoby uprawnione – o wysokości należnego im w danym roku uposażenia;
2) właściwy organ emerytalny – o przyznaniu prawa do uposażenia.
2. Pismo o przyznaniu prawa do uposażenia zawiera w szczególności:
1) datę, od której przysługuje uposażenie;
2) wysokość uposażenia brutto i sposób jego wyliczenia;
3) informację o ewentualnych potrąceniach dokonanych na podstawie prawomocnych
tytułów wykonawczych;
4) sposób wypłaty uposażenia określony przez wnioskującego.

3. O zmianach w prawie do uposażenia i jego wysokości Prokuratura Generalna
niezwłocznie informuje właściwy organ emerytalny.
4. Jeżeli prawo do uposażenia zostało udowodnione, lecz ustalenie wysokości
uposażenia ulega zwłoce z przyczyn niezależnych od Prokuratury Generalnej, w celu
zapewnienia uprawnionym osobom ciągłości źródeł utrzymania Prokurator Generalny
ustala prawo do uposażenia w kwocie zaliczkowej.
5. Uposażenie wypłaca właściwy organ emerytalny.
6. Właściwy organ emerytalny zawiadamia na piśmie osoby uprawnione o dacie,
miejscu i sposobie wypłaty uposażenia.
§ 10. 1. Uposażenie wypłaca się miesięcznie z góry w dziesiątym dniu każdego
miesiąca kalendarzowego, za który uposażenie przysługuje.
2. W przypadku gdy wypłata uposażenia wypada w dniu wolnym od pracy,
uposażenie to wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.
3. Wypłaty uposażenia dokonuje się w sposób zgodny z pisemnym wnioskiem
osoby uprawnionej:
1) na jej rachunek w banku;
2) do rąk osoby uprawnionej, za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do
wykonywania działalności pocztowej.
§ 11. 1. Prokuratura Generalna, w oparciu o posiadaną dokumentację lub
dokumentację uzyskaną od innych organów, ustali wykaz osób uprawnionych do
uposażenia.
2. Właściwe organy emerytalne powiadomią niezwłocznie właściwe oddziały
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne właściwe organy, wypłacające dotychczas
świadczenia z ubezpieczenia społecznego, o podjęciu wypłaty uposażeń osobom
uprawnionym.
§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w
stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich
rodzin (Dz. U. Nr 33 poz. 231 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 24).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

______
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224,
Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887,
Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548
oraz z 2013 r., poz.. 240.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i
711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz.
669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745
i Nr 167, poz. 1130 oraz z 2012 r. poz. 664 i 1529.

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania i
wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku
byłych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin jest
konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia … – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o prokuraturze (Dz. U. …), która w art. 48 ust. 2 przewiduje upoważnienie do
wydania tego aktu wykonawczego.
Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na prokuratorów w stanie spoczynku
byłych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członków ich
rodzin.
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane w celu zaopiniowania do:

1) Prokuratora Generalnego;
2) prokuratorów apelacyjnych;
3) prokuratorów okręgowych;
4) Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”;
5) Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i
budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.

