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POSTANOWIENIE 
 

Dnia 12 wrze nia 2013 roku 

d Rejonowy w P ocku IV Wydzia  Pracy i Ubezpiecze  Spo ecznych w 

sk adzie 

Przewodnicz cy: SSR Katarzyna Mieszkowicz  

po rozpoznaniu w dniu 12 wrze nia 2013 roku  

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa Urszuli L.-J. i Ma gorzaty G.-Sz.  

przeciwko Prokuraturze Okr gowej w P. 

o ustalenie i wynagrodzenie postanawia 

zwróci  si  do Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich z nast puj cym pytaniem 

prawnym: Czy prawo wspólnotowe, a w szczególno ci art. 21 Karty Praw Podstawowych oraz art. 1 i 

art. 2 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiaj cej ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE L 303 str. 16 z dnia 2 grudnia 

2000 roku) nale y interpretowa  w ten sposób, e stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, 

które prowadzi do sytuacji, i  pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach i z takim samym 

sta em pracy otrzymuj  wynagrodzenia ró nej wysoko ci przy braku okoliczno ci uzasadniaj cych 

tego typu zró nicowanie. 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E  
 
 

1. Przedmiot post powania. 

Przedmiotem post powania jest roszczenie powódek: Urszuli L.-J. i Ma gorzaty G.-Sz. o zas dzenie 

ró nicy w wynagrodzeniu wynikaj cej z nierównego, w ocenie powódek, potraktowania ich przez 

pracodawc  - Prokuratur  Okr gow  w P. - poprzez zaliczenie powódek do grupy pracowników 

ni szej kategorii wynagradzania. Powódki podnios y w szczególno ci, i  zgodnie z tre ci  art. 62 ust. 

1 zd. 1 ustawy o prokuraturze wysoko  wynagrodzenia prokuratorów zajmuj cych równorz dne 

stanowiska ró nicuje si  jedynie z uwagi na sta  pracy lub pe nione funkcje. Przepis ten powinien by  

zatem rozumiany w ten sposób, e d szy sta  pracy skutkuje przyznaniem wy szej stawki 

wynagrodzenia. Wynagrodzenie powódek nie powinno zatem ró ni  si  od wynagrodzenia 

prokuratora, który posiada taki sam sta  wypracowany, a zw aszcza nie mo e by  ni sze od 

wynagrodzenia osób posiadaj cych krótszy sta  pracy. 
2. Ustalenia faktyczne 
 



Urszula L. – J. pracuje jako prokurator Prokuratury Okr gowej w P. 

Prac  rozpocz a z dniem 1 stycznia 1983 r. w charakterze aplikanta Prokuratury Rejonowej w ., a 

nast pnie od dnia 1 lipca 1984 r. asesora Prokuratury Rejonowej w . Z dniem 1 pa dziernika 2003 r. 

powódka zosta a powo ana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okr gowej w P. Jednocze nie 

pe ni a funkcj  Prokuratora Rejonowego w G. Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustalono wynagrodzenie 

zasadnicze powódki w stawce pi tej - przy zastosowaniu mno nika 2,50 przeci tnego wynagrodzenia 

w drugim kwartale roku 2008, wynosz cego 1.951,36 z , og oszonego przez Prezesa G ównego 

Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej - „Monitor Polski" z 2008 

r. Nr 61, poz. 546. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustalono wynagrodzenie zasadnicze powódki w stawce 

pi tej- przy zastosowaniu mno nika 2,50 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

prokuratora, wskazanej w art. 61 a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

Ma gorzata G.-Sz. pracuje jako prokurator Prokuratury Okr gowej w P. Prac  rozpocz a z dniem 1 

pa dziernika 1989 r. w charakterze aplikanta Prokuratury Rejonowej w P., a nast pnie od dnia 15 

listopada 1991 r. asesora Prokuratury Rejonowej w P. W okresie od 21 stycznia 2002 r. do 30 

wrze nia 2002 r. powódka zosta a delegowana do wykonywania czynno ci s bowych w 

Prokuraturze Okr gowej w P. Z dniem 1 pa dziernika 2002 r. powódka zosta a powo ana na 

stanowisko prokuratora Prokuratury Okr gowej w P. Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustalono 

wynagrodzenie zasadnicze powódki w stawce pi tej. Podstaw  ustalenia stawki wynagrodzenia 

zasadniczego stanowi  sta  pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okr gowej oraz kryterium 

ogólnego sta u pracy. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustalono wynagrodzenie zasadnicze powódki w 

stawce pi tej - przy zastosowaniu mno nika 2,50 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

prokuratora, wskazanej w art. 61a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Z dniem 1 

pa dziernika 2012 r. ustalono wynagrodzenie zasadnicze powódki w stawce szóstej - przy 

zastosowaniu mno nika 2,65 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, okre lonej 

w art. 61 a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. 

Z dniem 1 stycznia 2009 roku, celem realizacji przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 7 

kwietnia 2009 r.), ustalono równie  wynagrodzenie pozosta ych prokuratorów zatrudnionych w 

Prokuraturze Okr gowej w P. W efekcie dosz o do sytuacji, w której wynagrodzenie powódek by o 

ni sze ni  wynagrodzenie cz ci prokuratorów zatrudnionych pó niej ni  one, którzy pó niej równie  

otrzyma y nominacje na prokuratorów prokuratury okr gowej. 
 
 
3. Przepisy prawa polskiego maj ce zastosowanie w sprawie. 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy 
 

Art. 183a § 1 
 



„ Pracownicy powinni by  równo traktowani w zakresie nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, 

warunków zatrudnienia, awansowania oraz dost pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, w szczególno ci bez wzgl du na p , wiek, niepe nosprawno , ras , religi , 

narodowo , przekonania polityczne, przynale no  zwi zkow  pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientacj  seksualn  a tak e bez wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony albo w 

pe nym lub w niepe nym wymiarze czasu pracy." 
 

Art. 183b § 1 pkt 2 
 

„Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrze eniem § 2-4, uwa a si  

ró nicowanie przez pracodawc  sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn okre lonych w art. 

183a § 1, którego skutkiem jest w szczególno ci: niekorzystne ukszta towanie wynagrodzenia za prac  

lub innych warunków zatrudnienia albo pomini cie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 

wiadcze  zwi zanych z prac  

- chyba e pracodawca udowodni, e kierowa  si  obiektywnymi powodami." 
 
Art. 18 
 

„§ 1 Pracownicy maj  prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow  prac  lub za prac  o 

jednakowej warto ci. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie sk adniki wynagrodzenia, bez 

wzgl du na ich nazw  i charakter, a tak e inne wiadczenia zwi zane z prac  przyznawane 

pracownikom w formie pieni nej lub w innej formie ni  pieni na. 

§ 3. Pracami o jednakowej warto ci s  prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 

porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w 

odr bnych przepisach lub praktyk  i do wiadczeniem zawodowym, a tak e porównywalnej 

odpowiedzialno ci i wysi ku." 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze w brzmieniu ustalonym ustaw  z dnia 20 marca 

2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.) 
 

Art. 62 ust. 1. 

„Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów zajmuj cych równorz dne stanowiska prokuratorskie jest 

równe; wysoko  wynagrodzenia prokuratorów zajmuj cych równorz dne stanowiska prokuratorskie 

ró nicuje sta  pracy lub pe nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe 

wynagrodzeniu zasadniczemu s dziów w takich samych jednostkach organizacyjnych s dów 

powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze Prokuratora Generalnego i prokuratorów Prokuratury 

Generalnej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s dziów S du Najwy szego. Stawki dodatków 



funkcyjnych Prokuratora Generalnego i jego zast pców s  równe dodatkom funkcyjnym odpowiednio 

Pierwszego Prezesa S du Najwy szego i Prezesa S du Najwy szego."  

art. 62 ust. 1a. 

„Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okre la si  w stawkach, których wysoko  ustala si  z 

zastosowaniem mno ników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 

61a.",  

art. 62 ust. 1ba. 

„Prokuratorowi obejmuj cemu stanowisko w prokuraturze rejonowej przys uguje wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi obejmuj cemu stanowisko w prokuraturze okr gowej 

przys uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a je eli na ni szym stanowisku otrzymywa  

ju  wynagrodzenie w stawce czwartej albo pi tej -przys uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w 

stawce, odpowiednio, pi tej albo szóstej. Prokuratorowi obejmuj cemu stanowisko w prokuraturze 

apelacyjnej przys uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a je eli na ni szym stanowisku 

otrzymywa  ju  wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przys uguje mu wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewi tej.",  

art. 62 ust: 

lea. Je eli przed obj ciem stanowiska prokuratorskiego prokurator zajmowa  inne, 

odpowiednio równorz dne, stanowisko prokuratorskie lub s dziowskie, na obejmowanym stanowisku 

przys uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie ni szej od stawki, w której przys ugiwa o mu 

na stanowisku zajmowanym poprzednio. 

leb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okre la si  w stawce bezpo rednio wy szej po up ywie 

kolejnych pi ciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim. 

1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza si  okres powierzenia 

pe nienia czynno ci prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego. 

1ed. Prokuratorowi, któremu z chwil  obj cia stanowiska w prokuraturze okr gowej przys ugiwa o 

wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo pi tej, a tak e prokuratorowi, któremu z chwil  

obj cia stanowiska w prokuraturze apelacyjnej przys ugiwa o wynagrodzenie zasadnicze w stawce 

siódmej albo ósmej, do okresu pracy niezb dnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce 

bezpo rednio wy szej zalicza si  okres pracy na stanowisku bezpo rednio ni szym, w którym 

prokuratorowi przys ugiwa o wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo 

czwartej, szóstej albo siódmej. 
 

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.) 
 

Art. 11 ust. 1 
 



„Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych okre la 

si  w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur 

okr gowych - w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów 

prokuratur apelacyjnych - w stawkach od siódmej do dziesi tej. Przepisy art. 10 ust. 2-5 stosuje si  

odpowiednio. 

2. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia prokuratorów powo anych przed tym dniem na 

stanowisko prokuratora prokuratury okr gowej w prokuraturze rejonowej okre la si  w stawce 

czwartej, a prokuratorów powo anych na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej w 

prokuraturze okr gowej - w stawce siódmej." 
 
 

Art. 10 ust 1 „ Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze s dziów s dów rejonowych 

okre la si  w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze s dziów s dów 

okr gowych - w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze s dziów s dów 

apelacyjnych - w stawkach od siódmej do dziesi tej, wed ug zasad okre lonych w ust. 2-4. 

2. Stawk  wynagrodzenia zasadniczego s dziego ustala si  uwzgl dniaj c sta  pracy s dziego na 

stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r., a je eli jest to korzystniejsze - sta  pracy s dziego 

na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach s dziowskich lub prokuratorskich (ogólny sta  

pracy); uwzgl dnienie ogólnego sta u pracy nie mo e jednak stanowi  podstawy ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego s dziego s du okr gowego w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku 

dziego s du apelacyjnego - w stawce dziewi tej i dziesi tej. Sta  pracy na zajmowanym stanowisku 

oraz ogólny sta  pracy, niezb dny do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 

okre la tabela, stanowi ca za cznik nr 3 do niniejszej ustawy. 

3. Do ogólnego sta u pracy wlicza si  okres powierzenia pe nienia czynno ci s dziowskich na 

stanowisku asesora s dowego, a tak e czas pozostawania poza zawodem s dziowskim, je eli 

spowodowane by o represjami za polityczn  postaw  s dziego, o ile powrót do zawodu nast pi  nie 

pó niej ni  do 31 grudnia 1990 r. 

4. Sta  pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny sta  pracy, o których mowa w ust. 2, ulegaj  

wyd eniu o trzy lata w fazie ukarania s dziego kar  dyscyplinarn  dwukrotnego wytkni cia 

uchybienia, o którym mowa w art. 40 ustawy zmienianej w art. 1, lub dwukrotnego zwrócenia uwagi 

w trybie okre lonym w art. 37 § 4 ustawy zmienianej w art. 1, chyba e uprawniony organ zarz dzi  

usuni cie, odpowiednio, wyroków, postanowie  lub pism z akt osobowych s dziego. 

5. Okre lenie wynagrodzenia zasadniczego s dziego s du rejonowego w stawce pi tej, a s dziego 

du okr gowego w stawce ósmej, mo e nast pi  nie wcze niej ni  z dniem 1 stycznia 2014 r." 
 

- ZA CZNIK DO USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 R. 
 



Tabela okre laj ca sta  pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny sta  pracy niezb dny do 

uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
 

stanowisko sta  pracy na danym 

stanowisku 

ogólny sta  pracy stawka 

wynagrodzenia 

zasadniczego 
do 5 lat do 5 lat pierwsza 
powy ej 5 do 10 lat powy ej 5 do 10 lat druga 
powy ej 10 do 15 lat powy ej 10 do 15 lat trzecia 

dzia s du rejonowego 

powy ej 15 lat powy ej 15 lat czwarta 
do 5 lat do 15 lat czwarta 
powy ej 5 do 10 lat powy ej 15 lat pi ta 
powy ej 10 do 15 lat nie uwzgl dnia si  szósta 

dzia s du okr gowego 

powy ej 15 lat nie uwzgl dnia si  siódma 
do 5 lat do 25 lat siódma 
powy ej 5 do 10 lat powy ej 25 lat ósma dzia s du apelacyjnego 

powy ej 10 do 15 lat nie uwzgl dnia si  dziewi ta 
 
    
 
 

4. Istotne dla sprawy przepisy prawa wspólnotowego. 
 

- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  

Art. 21 ust 1 

Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególno ci ze wzgl du na p , ras , kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub spo eczne, cechy genetyczne, j zyk, religi  lub przekonania, pogl dy 

polityczne lub wszelkie inne pogl dy, przynale no  do mniejszo ci narodowej, maj tek, urodzenie, 

niepe nosprawno , wiek lub orientacj  seksualn . 
 

- Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiaj cej ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE L 303 str. 16 z dnia 2 grudnia 2000 

roku): 

art. 1 „Celem niniejszej dyrektywy jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacj  ze 

wzgl du na religi  lub przekonania, niepe nosprawno , wiek lub orientacj  seksualn  w odniesieniu 

do zatrudnienia i pracy, w celu realizacji w Pa stwach Cz onkowskich zasady równego traktowania. 

art. 2 „dyskryminacja po rednia wyst puje w przypadku, gdy przepis, kryterium lub pozornie 

neutralna praktyka mo e doprowadzi  do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla osób danej religii lub 

przekona , niepe nosprawno ci, wieku lub orientacji seksualnej, w stosunku do innych osób, chyba e: 

i) taki przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a 

rodki maj ce s  osi gni ciu tego celu s  w ciwe i konieczne, lub 



ii) je eli w przypadku osób w okre lony sposób niepe nosprawnych, pracodawca lub ka da osoba, 

do której odnosi si  niniejsza dyrektywa, jest zobowi zany, na mocy przepisów krajowych, 

podejmowa  w ciwe rodki zgodnie z zasadami Okre lonymi w art. 5, w celu zlikwidowania 

niedogodno ci spowodowanych tym przepisem, kryterium lub praktyk . 

Art. 3 „ W granicach kompetencji Wspólnoty, mniejsz  dyrektyw  stosuje si  do wszystkich osób, 

zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, w cznie z instytucjami publicznymi, w odniesieniu 

do: 

a )  warunków dost pu do zatrudnienia lub pracy na w asny rachunek, w tym równie  kryteriów 

selekcji i warunków rekrutacji, niezale nie od dziedziny dzia alno ci i na wszystkich szczeblach 

hierarchii zawodowej, równie  w odniesieniu do awansu zawodowego; 

b) dost pu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, kszta cenia zawodowego, 

doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, cznie ze zdobywaniem praktycznych do wiadcze ; 

c) warunków zatrudnienia i pracy, cznie z warunkami zwalniania i wynagradzania" 
 
 
 
5. S d zwa , co nast puje. 
 

Z okoliczno ci faktycznych niniejszej sprawy wynika, i  po zaszeregowaniu prokuratorów 

Prokuratury Okr gowej w P. do poszczególnych kategorii, którym odpowiada y stawki wynagrodzenia 

zasadniczego powsta a sytuacja, w której prokuratorzy z ni szym sta em uzyskali wy sze 

wynagrodzenie od prokuratorów z d szym sta em pracy. I tak, w sytuacji, gdyby powódka U. L.-J. 

otrzyma a nominacj  na stanowisko prokuratora Prokuratury Okr gowej trzy miesi ce pó niej, czyli w 

dniu 1 stycznia 2009 roku, to w wietle polskich przepisów zosta oby jej przyznane prawo do 

wynagrodzenia w stawce szóstej. Tym samym pó niejszy awans powódki powodowa by jej 

uprzywilejowanie. Podobnie przedstawia a si  sytuacja M. G.-Sz. - jej sta  pracy na stanowisku 

prokuratora prokuratury okr gowej na dzie  1 stycznia 2009 roku przekroczy  5 lat, zatem prawo do 

nabycia kolejnej stawki naby a dopiero po 10 latach pracy od momentu powo ania na to stanowisko, tj. 

w dniu 1 pa dziernika 2012 roku. Tymczasem cz  prokuratorów prokuratury okr gowej z krótszym 

ni  pi cioletni sta em pracy otrzyma a od 1 stycznia 2009 roku V stawk  awansow  a nast pnie ju  po 

kilku miesi cach - VI stawk  (po osi gni ciu 5 lat sta u od momentu nominacji na stanowisko 

prokuratora prokuratury okr gowej). 

Taka sytuacja rodzi zatem pytanie, czy tego typu potraktowanie cz ci pracowników znajduje ochron  

na gruncie przepisów wspólnotowych, w szczególno ci art. 21 Karty Praw Podstawowych oraz art. 1 i 

art. 2 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiaj cej ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Przepisy te wprost zabraniaj  

nierównego traktowania pracownika i wskazuj  szereg kryteriów takiego niedopuszczalnego 

traktowania. Zasady równo ci, równego traktowania i niedyskryminacji wynikaj ce z przepisów 



prawa wspólnotowego wymagaj  ogólnie, aby sytuacje porównywalne by y taktowane w ten sam 

sposób. W sprawie niniejszej wydaje si , i  dosz o naruszenia tej zasady. 

Nale y podkre li , i  zarówno przepisy Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, 

jak i orzecznictwo TS dopuszcza odst pstwa od zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Motywy 

22, 25 i 36 Dyrektywy stanowi  i  bardzo niewielu okoliczno ciach ró nice w traktowaniu mog  by  

uzasadnione w przypadku gdy charakterystyka zwi zana z religi  lub przekonaniami, 

niepe nosprawno ci  wiekiem b  orientacj  seksualn  jest istotnym i determinuj cym wymogiem 

zawodowym, pod warunkiem e cel jest zgodny z prawem, a wymóg zachowuje proporcje. 

W sprawie niniejszej nie wyst puj  okoliczno ci uzasadniaj ce odmienne traktowanie osób 

zatrudnionych na tym samym stanowisku. W szczególno ci nieuzasadniona jest sytuacja, w której 

pracownicy zatrudnieni d ej otrzymuj  wynagrodzenie ni sze. Nie sposób równie  wskaza  celu, 

któremu mia oby s . Przeciwnie to w nie sta  wydaje si  stanowi  kryterium, które jest 

podstaw  dla wy szej gratyfikacji, z uwagi na wi ksze gwarancje prawid owego wykonywania 

zawodu z uwagi na zdobyte ju  do wiadczenie. 

Wyja nienie kwestii przedstawionej w sentencji postanowienia jest niezb dne, gdy  w przypadku 

udzielenia odpowiedzi twierdz cej na postawione pytanie s d krajowy b dzie w adny pomin  

sprzeczne z prawem wspólnotowym uregulowanie krajowe (czyli przepisy art. 10 i 11 ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych 

ustaw) i zastosowa  ogóln  zasad  prawa krajowego, wynikaj  z art. 62 ustawy o prokuraturze oraz 

art. 183c kodeksu pracy. 


