
Art. 103. Dotychczasowy akt wykonawczy wydany
na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 93
zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktu wyko-
nawczego wydanego na podstawie art. 90 ust. 6 usta-
wy zmienianej w art. 93, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 104. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏on-

ków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

Art. 105. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 94 pkt 2 i 3
oraz art. 96, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r. 
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USTAWA

z dnia 14 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych
oraz ustawy o prokuraturze

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 77: 

a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delego-
waç s´dziego, za jego zgodà, do pe∏nie-
nia obowiàzków lub pe∏nienia okreÊlonej
funkcji poza granicami paƒstwa w ra-
mach dzia∏aƒ podejmowanych przez or-
ganizacje mi´dzynarodowe lub ponadna-
rodowe oraz zespo∏y mi´dzynarodowe,
dzia∏ajàce na podstawie umów mi´dzy-
narodowych, w tym umów konstytuujà-
cych organizacje mi´dzynarodowe, raty-
fikowanych przez Rzeczpospolità Polskà,
zgodnie z kwalifikacjami s´dziego, na
czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ cztery la-
ta, z mo˝liwoÊcià ponownego delegowa-
nia na kolejny okres, nieprzekraczajàcy
czterech lat.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. S´dzia delegowany na podstawie § 1 —
na czas nieokreÊlony lub na podstawie

§ 3a — na okres d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e byç
odwo∏any z delegacji wzgl´dnie z niej
ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedze-
niem. S´dzia delegowany na podstawie
§ 3a — na okres nie d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e
ustàpiç z delegacji za miesi´cznym uprze-
dzeniem.”,

c) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje s´-
dziego, delegowanego na podstawie
§ 3a, z delegacji przed wyznaczonym ter-
minem w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemo˝liwia
dalsze pe∏nienie obowiàzków lub funk-
cji,

2) wniosku uprawnionego organu orga-
nizacji lub zespo∏u, o których mowa
w § 3a,

3) gdy dalsza delegacja staje si´ bez-
przedmiotowa,

4) zaistnienia innej, ni˝ okreÊlone
w pkt 1—3, wa˝nej przyczyny, je˝eli
dalsza delegacja s´dziego nie gwaran-
tuje nale˝ytego wykonywania przez
niego powierzonych obowiàzków lub
funkcji.”; 

2) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:

„Art. 78a. § 1. S´dzia delegowany na podstawie
art. 77 § 3a ma prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego przys∏ugujàce-
go mu na zajmowanym stanowisku
s´dziowskim oraz dodatku za d∏u-
goletnià prac´, a tak˝e do Êwiad-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.



czeƒ odszkodowawczych z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, je˝eli zdarzenie powo-
dujàce powstanie prawa do tych
Êwiadczeƒ zaistnia∏o w czasie pe∏-
nienia obowiàzków lub funkcji poza
granicami paƒstwa. W okresie dele-
gowania do pe∏nienia funkcji s´dzia
otrzymuje dodatek funkcyjny, okre-
Êlony w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie art. 91 § 8.

§ 2. S´dziemu delegowanemu w czasie
pe∏nienia obowiàzków lub funkcji
poza granicami paƒstwa przys∏ugu-
jà, wyp∏acane w walucie polskiej
lub obcej:

1) dodatek zagraniczny na pokrycie
zwi´kszonych kosztów zwiàza-
nych z pe∏nieniem obowiàzków
lub funkcji poza granicami paƒ-
stwa, ustalany odpowiednio do
warunków i zakresu ich pe∏nie-
nia,

2) w przypadku powierzenia pe∏nie-
nia obowiàzków lub funkcji po-
ciàgajàcych za sobà zmian´ miej-
sca pobytu trwajàcà co najmniej
rok:

a) jednorazowy dodatek adapta-
cyjny, 

b) pokrycie kosztów podró˝y
przesiedleniowej s´dziego de-
legowanego i ka˝dego przeno-
szàcego si´ z nim cz∏onka ro-
dziny, w tym przewozu ich
mienia, niezale˝nie od termi-
nów ich faktycznego przesie-
dlenia,

c) pokrycie, raz na dwa lata, kosz-
tów przejazdu s´dziego dele-
gowanego oraz cz∏onków jego
rodziny przebywajàcych z nim
na sta∏e poza granicami paƒ-
stwa, z miejsca delegacji do
miejsca sta∏ego zamieszkania
na urlop wypoczynkowy i z po-
wrotem,

3) zwrot kosztów podró˝y w zwiàzku
z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem
pe∏nienia obowiàzków lub funkcji
poza granicami paƒstwa, podró-
˝y s∏u˝bowej na terytorium obce-
go paƒstwa poza miejscem dele-
gowania, przejazdu z miejsca de-
legowania do kraju i z powrotem
w uzasadnionych przypadkach
s∏u˝bowych lub losowych,

4) zwrot kosztów leczenia, gdy dele-
gacja nast´puje do paƒstwa nie-
b´dàcego cz∏onkiem Unii Euro-
pejskiej,

5) pokrycie kosztów zamieszkania
w miejscu delegacji do wysoko-
Êci udokumentowanych wydat-
ków, nieprzekraczajàcych wyso-
koÊci ustalonego limitu.

§ 3. Sum´ nale˝noÊci, o których mowa
w § 2, zmniejsza si´ o kwot´ Êrod-
ków pieni´˝nych otrzymanych
przez s´dziego delegowanego od
strony zagranicznej na pokrycie
kosztów zwiàzanych z wykonywa-
niem przez niego obowiàzków lub
funkcji poza granicami paƒstwa.
Nale˝noÊci te nie przys∏ugujà, je˝eli
s´dzia delegowany nie ponosi kosz-
tów, na pokrycie których sà one
przeznaczone. 

§ 4. Wydatki zwiàzane z delegacjà s´-
dziów poza granice paƒstwa sà po-
krywane z bud˝etu paƒstwa ze
Êrodków pozostajàcych w dyspozy-
cji Ministra SprawiedliwoÊci. 

§ 5. Wydatki, o których mowa w § 4,
mogà byç równie˝ pokrywane w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków prze-
znaczonych na ten cel przez organi-
zacj´ mi´dzynarodowà, którymi
dysponowanie powierzono Mini-
strowi SprawiedliwoÊci. 

§ 6. Do wydatków, o których mowa w § 4,
nie zalicza si´ wynagrodzenia za-
sadniczego s´dziego oraz dodatku
za d∏ugoletnià prac´ przys∏ugujà-
cych na zajmowanym stanowisku
s´dziowskim, do których s´dzia za-
chowuje prawo w czasie delegacji
do pe∏nienia obowiàzków lub funk-
cji poza granicami paƒstwa. 

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Sà-
downictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb, wysokoÊç i szcze-
gó∏owe warunki przyznawania i wy-
p∏aty nale˝noÊci, o których mowa
w § 2, limity, do wysokoÊci których
podlegajà zwrotowi koszty zamiesz-
kania, oraz walut´, w której nale˝-
noÊci takie sà wyp∏acane, uwzgl´d-
niajàc zakres ich przyznawania za-
le˝nie od miejsca pe∏nienia obo-
wiàzków i powierzonej s´dziemu
funkcji, a tak˝e potrzeb´ zapewnie-
nia warunków do prawid∏owego ich
wykonywania oraz koniecznoÊç po-
krycia zwi´kszonych kosztów zwià-
zanych z wykonywaniem tych obo-
wiàzków lub funkcji poza granicami
paƒstwa oraz z sytuacjami szczegól-
nymi, w tym zdarzeniami losowy-
mi.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. § 1. Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej mo˝e delegowaç s´dziego,
za jego zgodà, do pe∏nienia obo-
wiàzków lub pe∏nienia okreÊlonej
funkcji poza granicami paƒstwa
w ramach dzia∏aƒ podejmowanych
przez organizacje mi´dzynarodowe
lub ponadnarodowe oraz zespo∏y
mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce na
podstawie umów mi´dzynarodo-
wych, w tym umów konstytuujà-
cych organizacj´ mi´dzynarodowà,
ratyfikowanych przez Rzeczpospoli-
tà Polskà, zgodnie z kwalifikacjami
s´dziego, na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ cztery lata, z mo˝liwo-
Êcià ponownego delegowania na
kolejny okres, nieprzekraczajàcy
czterech lat.

§ 2. Wydatki zwiàzane z delegacjà s´-
dziego sàdu wojskowego poza gra-
nice paƒstwa, z wyjàtkiem s´dziego
zajmujàcego stanowisko s∏u˝bowe
w departamencie, o którym mowa
w art. 5 § 4, sà pokrywane z bud˝e-
tu paƒstwa, z wyodr´bnionych
Êrodków bud˝etowych Minister-
stwa Obrony Narodowej. 

§ 3. Wydatki, o których mowa w § 2,
mogà byç równie˝ pokrywane w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków prze-
znaczonych na ten cel przez organi-
zacj´ mi´dzynarodowà, którymi
dysponowanie powierzono Mini-
strowi Obrony Narodowej.”;

2) w art. 46 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do asesorów, którym powierzono pe∏nienie
czynnoÊci s´dziowskich, stosuje si´ przepisy
dotyczàce s´dziów, z wyjàtkiem art. 26a
i art. 33, oraz z zastrze˝eniem art. 70 § 1a.
Asesor mo˝e przewodniczyç na rozprawie
g∏ównej lub na posiedzeniach tylko wów-
czas, gdy ustawa przewiduje rozpoznawanie
sprawy w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch
∏awników.”;

3) w art. 70 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojsko-
wych oraz ∏awników stosuje si´ odpowied-

nio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42,
art. 44—52, art. 53 § 1—3, art. 54, art. 56,
art. 57 § 1, art. 58 § 1, art. 60, art. 65 i art. 66,
art. 69 § 2, art. 70 i art. 71, art. 73—75, art. 77
§ 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1—4,
art. 78a § 1—3 i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83,
art. 84 § 3, art. 85 i art. 86, art. 89 i art. 90,
art. 91 § 1—7 i § 9—12, art. 92 i art. 93, art. 94
§ 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99,
art. 100 § 1—4, art. 101 § 2—4, art. 102,
art. 104—106, art. 108, art. 111, art. 114
§ 5—7, art. 115—118, art. 120—122,
art. 125—128, art. 130, art. 133, art. 135 
§ 5—7, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5
i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3,
art. 171—174 ustawy, o której mowa
w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na pod-
stawie art. 57 § 5, art. 78 § 5, art. 78a § 7,
art. 91 § 8, art. 103, art. 148 tej˝e ustawy,
z tym ˝e:

1) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci
i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kole-
gium sàdu, prezesów sàdów rejonowych
i okr´gowych oraz prezesa sàdu dyscypli-
narnego wykonujà odpowiednio: Minister
SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej, Zgromadzenie
S´dziów Sàdów Wojskowych, kolegium
wojskowego sàdu okr´gowego, prezesi
sàdów wojskowych i prezes sàdu dyscy-
plinarnego, a czynnoÊci i uprawnienia pre-
zesa sàdu apelacyjnego w zakresie nadzo-
ru administracyjnego — Minister Sprawie-
dliwoÊci za poÊrednictwem dyrektora de-
partamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,

2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 powo-
∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´dzia
wojskowy nie naby∏ wczeÊniej prawa do
urlopu dodatkowego okreÊlonego w prze-
pisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych, 

3) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174
powo∏anej ustawy przys∏ugujà w wypadku
okreÊlonym w art. 61 niniejszej ustawy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1: 

a) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowa-
nie w systemach informatycznych danych,
w tym danych osobowych, pochodzàcych
z prowadzonych lub nadzorowanych na
podstawie ustawy post´powaƒ oraz
z udzia∏u w post´powaniu sàdowym, ad-
ministracyjnym, w sprawach o wykrocze-
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 185, poz. 1907 oraz z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.



nia lub innych post´powaniach, przekazy-
wanie danych i wyników analiz w∏aÊciwym
organom, w tym organom innego paƒ-
stwa, je˝eli przewiduje to ustawa lub umo-
wa mi´dzynarodowa ratyfikowana przez
Rzeczpospolità Polskà; administratorem
tych danych, w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych,
gromadzonych i przetwarzanych w ogól-
nokrajowych systemach informatycznych
prokuratury jest Prokurator Krajowy,”,

b) po pkt 8a dodaje si´ pkt 8b w brzmieniu:

„8b) wspó∏prac´ i udzia∏ w dzia∏aniach podej-
mowanych przez organizacje mi´dzynaro-
dowe lub ponadnarodowe oraz zespo∏y
mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce na podstawie
umów mi´dzynarodowych, w tym umów
konstytuujàcych organizacje mi´dzynaro-
dowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospoli-
tà Polskà,”;

2) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç pro-
kuratora powszechnej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, a prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury w po-
rozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
do innej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry, Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej
jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministro-
wi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzo-
rowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokura-
tora. Delegowanie na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy w ciàgu roku mo˝e nastàpiç
tylko za zgodà prokuratora.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç
prokuratora powszechnej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, a prokuratora woj-
skowej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, za jego zgodà, do pe∏nienia
obowiàzków lub pe∏nienia okreÊlonej funk-
cji poza granicami paƒstwa w ramach dzia-
∏aƒ podejmowanych przez organizacje
mi´dzynarodowe lub ponadnarodowe oraz
zespo∏y mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce na
podstawie umów mi´dzynarodowych,
w tym umów konstytuujàcych organizacje
mi´dzynarodowe, ratyfikowanych przez
Rzeczpospolità Polskà, zgodnie z kwalifika-
cjami prokuratora, na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ cztery lata, z mo˝liwoÊcià po-
nownego delegowania na kolejny okres,
nieprzekraczajàcy czterech lat.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1
— na czas nieokreÊlony lub na podstawie
ust. 2a — na okres d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e byç
odwo∏any z delegacji wzgl´dnie z niej ustà-
piç za trzymiesi´cznym uprzedzeniem. Pro-

kurator delegowany na podstawie ust. 2a —
na okres nie d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e ustàpiç
z delegacji za miesi´cznym uprzedzeniem.”,

d) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Prokurator Generalny odwo∏uje prokurato-
ra delegowanego na podstawie ust. 2a z de-
legacji przed wyznaczonym terminem
w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemo˝liwia dal-
sze pe∏nienie obowiàzków lub funkcji, 

2) wniosku uprawnionego organu organi-
zacji lub zespo∏u, o których mowa
w ust. 2a,

3) gdy dalsza delegacja staje si´ bezprzed-
miotowa,

4) zaistnienia innej, ni˝ okreÊlone w pkt 1—3,
wa˝nej przyczyny, je˝eli dalsza delega-
cja prokuratora nie gwarantuje nale˝yte-
go wykonywania przez niego powierzo-
nych obowiàzków lub funkcji.”; 

3) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. 1. Prokurator delegowany na podstawie
art. 50 ust. 2a ma prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego albo uposa˝enia
prokuratora okreÊlonego zgodnie
z art. 116 ust. 2, przys∏ugujàcego na
zajmowanym stanowisku prokurator-
skim oraz dodatku za d∏ugoletnià pra-
c´, a tak˝e do Êwiadczeƒ odszkodo-
wawczych z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, je˝eli
zdarzenie powodujàce powstanie
prawa do tych Êwiadczeƒ zaistnia∏o
w czasie pe∏nienia obowiàzków lub
funkcji poza granicami paƒstwa.
W okresie delegowania prokurator
delegowany do pe∏nienia funkcji
otrzymuje dodatek funkcyjny, okre-
Êlony w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie art. 62 ust. 2. 

2. Prokuratorowi delegowanemu w cza-
sie pe∏nienia obowiàzków lub funkcji
poza granicami paƒstwa przys∏ugujà,
wyp∏acane w walucie polskiej lub ob-
cej:

1) dodatek zagraniczny na pokrycie
zwi´kszonych kosztów zwiàzanych
z pe∏nieniem obowiàzków lub
funkcji poza granicami paƒstwa,
ustalany odpowiednio do warun-
ków i zakresu ich pe∏nienia,

2) w przypadku powierzenia pe∏nie-
nia obowiàzków lub funkcji pocià-
gajàcych za sobà zmian´ miejsca
pobytu trwajàcà co najmniej rok:

a) jednorazowy dodatek adaptacyj-
ny, 

b) pokrycie kosztów podró˝y prze-
siedleniowej prokuratora dele-
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gowanego i ka˝dego przenoszà-
cego si´ z nim cz∏onka rodziny,
w tym przewozu ich mienia, nie-
zale˝nie od terminów ich fak-
tycznego przesiedlenia,

c) pokrycie, raz na dwa lata, kosz-
tów przejazdu prokuratora dele-
gowanego oraz cz∏onków jego
rodziny przebywajàcych z nim na
sta∏e poza granicami paƒstwa,
z miejsca delegacji do miejsca
sta∏ego zamieszkania na urlop
wypoczynkowy i z powrotem,

3) zwrot kosztów podró˝y w zwiàzku
z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem
pe∏nienia obowiàzków lub funkcji
poza granicami paƒstwa, podró˝y
s∏u˝bowej na terytorium obcego
paƒstwa poza miejscem delego-
wania, przejazdu z miejsca delego-
wania do kraju i z powrotem
w uzasadnionych przypadkach
s∏u˝bowych lub losowych,

4) zwrot kosztów leczenia, gdy dele-
gacja nast´puje do paƒstwa nieb´-
dàcego cz∏onkiem Unii Europej-
skiej,

5) pokrycie kosztów zamieszkania
w miejscu delegacji do wysokoÊci
udokumentowanych wydatków,
nieprzekraczajàcych wysokoÊci
ustalonego limitu.

3. Sum´ nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 2, zmniejsza si´ o kwot´ Êrod-
ków pieni´˝nych otrzymanych przez
prokuratora delegowanego od strony
zagranicznej na pokrycie kosztów
zwiàzanych z wykonywaniem przez
niego obowiàzków lub funkcji poza
granicami paƒstwa. Nale˝noÊci te nie
przys∏ugujà, je˝eli prokurator delego-
wany nie ponosi kosztów, na pokrycie
których sà one przeznaczone. 

4. Wydatki zwiàzane z delegacjà proku-
ratorów powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury poza gra-
nice paƒstwa sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa ze Êrodków pozostajàcych
w dyspozycji Ministra Sprawiedliwo-
Êci, a w przypadku prokuratorów woj-
skowych jednostek organizacyjnych
prokuratury — z wyodr´bnionych
Êrodków bud˝etowych Ministerstwa
Obrony Narodowej. 

5. Wydatki, o których mowa w ust. 4,
mogà byç równie˝ pokrywane w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci ze Êrodków przezna-
czonych na ten cel przez organizacj´
mi´dzynarodowà, którymi dyspono-
wanie powierzono odpowiednio Mi-
nistrowi SprawiedliwoÊci lub Mini-
strowi Obrony Narodowej. 

6. Do wydatków, o których mowa
w ust. 4, nie zalicza si´ wynagrodze-
nia zasadniczego albo uposa˝enia
prokuratora oraz dodatku za d∏ugolet-
nià prac´ przys∏ugujàcych na zajmo-
wanym stanowisku prokuratorskim,
do których prokurator zachowuje pra-
wo w czasie delegacji do pe∏nienia
obowiàzków lub funkcji poza granica-
mi paƒstwa. 

7. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb, wysokoÊç i szczegó∏owe warun-
ki przyznawania i wyp∏aty nale˝noÊci,
o których mowa w ust. 2, limity, do
wysokoÊci których podlegajà zwroto-
wi koszty zamieszkania, oraz walut´,
w której nale˝noÊci takie sà wyp∏aca-
ne, uwzgl´dniajàc zakres ich przyzna-
wania zale˝nie od miejsca pe∏nienia
obowiàzków i powierzonej prokurato-
rowi funkcji, a tak˝e potrzeb´ zapew-
nienia warunków do prawid∏owego
ich wykonywania oraz koniecznoÊç
pokrycia zwi´kszonych kosztów zwià-
zanych z wykonywaniem tych obo-
wiàzków lub funkcji poza granicami
paƒstwa i z sytuacjami szczególnymi,
w tym zdarzeniami losowymi.”; 

4) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46,
art. 47, art. 49, art. 50 ust. 2, ust. 4
i ust. 7—9, art. 51, art. 51a, art. 53, art. 56,
art. 58 i art. 59 nie stosuje si´ do prokura-
torów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury. Urlopu, o którym
mowa w art. 52, udziela si´, je˝eli proku-
rator wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury nie uzyska∏ wczeÊniej prawa
do urlopu dodatkowego, okreÊlonego
w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nie-
rzy zawodowych.”;

5) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do asesorów powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowied-
nio przepisy dotyczàce prokuratorów tych pro-
kuratur, a do asesorów wojskowych — przepi-
sy dotyczàce prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury, z wy∏à-
czeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62
ust. 1a—1d i ust. 1h—1k oraz art. 62a ust. 1 —
w zakresie art. 69—71, art. 73 i art. 74, 
art. 99—102 i art. 104 ustawy, o której mowa
w art. 62a ust. 1 — oraz art. 62a ust. 2—5, a tak-
˝e art. 62b, art. 62c i art. 65a.”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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