
Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i szczegó∏owe wa-
runki delegowania prokuratorów do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci admini-
stracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury, zwanym dalej „Krajowym
Centrum”, oraz tryb, szczegó∏owe warunki i zakres
Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem
prokuratorów poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by.

§ 2. 1. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Kra-
jowego Centrum deleguje si´ prokuratora wyró˝niajà-
cego si´ wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz
wykazujàcego znajomoÊç problematyki w zakresie po-
wierzanych mu obowiàzków.

2. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie,
o którym mowa w ust. 1, nast´puje po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego i okr´go-
wego — w przypadku delegowania prokuratora pro-
kuratury okr´gowej oraz prokuratora prokuratury rejo-
nowej, w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego —
w przypadku delegowania prokuratora prokuratury
apelacyjnej, a tak˝e po zasi´gni´ciu opinii dyrektora
w∏aÊciwego departamentu lub biura Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Dyrektora Krajowego Centrum.

3. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie,
o którym mowa w ust. 1, nast´puje po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

4. Prokurator delegowany do Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci albo Krajowego Centrum mo˝e sprawo-
waç funkcj´ oskar˝yciela publicznego przed sàdami
w wymiarze okreÊlonym przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci — Prokuratora Generalnego po zasi´gni´ciu opinii
dyrektora w∏aÊciwego departamentu lub biura Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrektora Krajowego
Centrum.

5. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum akt delego-

wania powinien zostaç dor´czony co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem rozpocz´cia de-
legowania.

§ 3. Prokuratorowi delegowanemu do Minister-
stwa SprawiedliwoÊci nie powierza si´ czynnoÊci ad-
ministracyjnych w odniesieniu do spraw, w których
prowadzi∏ lub nadzorowa∏ post´powanie przygoto-
wawcze.

§ 4. 1. Prokuratorowi delegowanemu do Minister-
stwa SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum, gdy
delegowanie nast´puje do innej miejscowoÊci ni˝
miejscowoÊç b´dàca siedzibà jednostki organizacyjnej
prokuratury, w której prokurator pe∏ni s∏u˝b´, nieb´-
dàcej miejscem jego sta∏ego zamieszkania, przys∏ugu-
je w okresie delegowania prawo do nieodp∏atnego za-
kwaterowania albo zwrot kosztów zamieszkania
w miejscowoÊci delegowania.

2. Prokuratorowi delegowanemu nie przys∏uguje
prawo do nieodp∏atnego zakwaterowania lub zwrot
kosztów zamieszkania, o których mowa w ust. 1, je˝e-
li odleg∏oÊç od miejscowoÊci, w której prokurator de-
legowany ma miejsce sta∏ego zamieszkania, do miej-
scowoÊci delegowania nie przekracza 60 km.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli Minister
SprawiedliwoÊci albo Dyrektor Krajowego Centrum
na wniosek prokuratora delegowanego uzna, ˝e nie
jest celowy codzienny dojazd prokuratora delegowa-
nego do miejscowoÊci delegowania.

4. Nieodp∏atne zakwaterowanie przys∏uguje proku-
ratorowi delegowanemu na jego wniosek w zasobach
mieszkaniowych pozostajàcych w dyspozycji Minister-
stwa SprawiedliwoÊci lub Krajowego Centrum, je˝eli
istnieje mo˝liwoÊç takiego zakwaterowania.

5. Zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych
pozostajàcych w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci albo Krajowego Centrum nast´puje na podsta-
wie:

1) skierowania wydanego przez Dyrektora General-
nego Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrekto-
ra Krajowego Centrum — przy zakwaterowaniu na
okres nieprzekraczajàcy jednego miesiàca;

2) umowy zawartej z Dyrektorem Generalnym Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrektorem Krajo-
wego Centrum — przy zakwaterowaniu na okres
powy˝ej jednego miesiàca. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 listopada 2006 r.

w sprawie trybu i szczegó∏owych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa SprawiedliwoÊci,
a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowym Centrum

Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegó∏owych warunków i zakresu
Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem prokuratorów poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by

———————
1) 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, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.



6. Prokurator delegowany na czas nieokreÊlony
lub czas okreÊlony powy˝ej szeÊciu miesi´cy mo˝e
z∏o˝yç wniosek o zakwaterowanie w zasobach miesz-
kaniowych pozostajàcych w dyspozycji Ministerstwa
SprawiedliwoÊci lub Krajowego Centrum wraz z cz∏on-
kami rodziny. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci albo Dyrektor Krajowego Centrum
uwzgl´dnia wniosek w przypadkach uzasadnionych,
je˝eli istnieje mo˝liwoÊç takiego zakwaterowania.

7. Zasady odp∏atnoÊci za cz∏onków rodziny korzy-
stajàcych z zakwaterowania w warunkach okreÊlonych
w ust. 6 zostajà ustalone w umowie, o której mowa
w ust. 5 pkt 2.

8. W przypadku niez∏o˝enia przez prokuratora de-
legowanego wniosku o nieodp∏atne zakwaterowanie
w zasobach mieszkaniowych pozostajàcych w dyspo-
zycji Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub Krajowego
Centrum lub w przypadku braku mo˝liwoÊci takiego
zakwaterowania, prokuratorowi delegowanemu przy-
s∏uguje zwrot kosztów zamieszkania w miejscowoÊci
delegowania, w zrycza∏towanej miesi´cznej kwocie
stanowiàcej równowartoÊç 70 % kwoty bazowej b´-
dàcej podstawà ustalania wynagrodzenia zasadnicze-
go prokuratora.

9. Je˝eli miejscowoÊcià, do której delegowanie na-
st´puje, jest Warszawa, zwrot kosztów zamieszkania
w miejscowoÊci delegowania przys∏uguje w zrycza∏to-
wanej miesi´cznej kwocie stanowiàcej równowartoÊç
100 % kwoty bazowej b´dàcej podstawà ustalania
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora.

10. Zwrot kosztów zamieszkania nie przys∏uguje,
je˝eli prokurator delegowany nie zamieszkuje w miej-
scowoÊci delegowania.

§ 5. 1. Prokuratorowi delegowanemu do innej
miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà jed-
nostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator
pe∏ni s∏u˝b´, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego za-
mieszkania, przys∏ugujà nast´pujàce Êwiadczenia do-
datkowe:

1) zwrot kosztów przejazdu;

2) diety;

3) zwrot kosztów noclegu albo rycza∏t za nocleg;

4) rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami
komunikacji miejscowej.

2. Prokuratorowi delegowanemu, do którego sto-
suje si´ § 4 ust. 2, przys∏ugujà wy∏àcznie nast´pujàce
Êwiadczenia dodatkowe:

1) Êwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) zwrot kosztów dojazdów do miejscowoÊci delego-
wania.

3. Âwiadczenie dodatkowe, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, przys∏uguje tak˝e prokuratorowi dele-
gowanemu, który oÊwiadczy na piÊmie, ˝e nie b´dzie

korzysta∏ z prawa do nieodp∏atnego zakwaterowania
albo zwrotu kosztów zamieszkania, o których mowa
w § 4 ust. 1.

§ 6. 1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca sta-
∏ego zamieszkania do miejscowoÊci delegowania;

2) zwrot kosztów przejazdu odbywanego nie cz´Êciej
ni˝ raz w tygodniu do miejsca sta∏ego zamieszka-
nia i z powrotem.

2. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, przys∏uguje prokuratorowi w przypad-
ku, gdy delegowanie trwa d∏u˝ej ni˝ 14 dni.

3. Zwrot kosztów przejazdu nast´puje w kwocie
stanowiàcej równowartoÊç ceny przejazdu liniami Pol-
skich Kolei Paƒstwowych, z uwzgl´dnieniem przys∏u-
gujàcej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany
Êrodek transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u
ulga ta przys∏uguje.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ równowartoÊç ceny przejazdu w wagonie
II klasy pociàgu ekspresowego lub pociàgu InterCity.

5. Na wniosek prokuratora delegowanego, Dyrek-
tor Generalny Ministerstwa SprawiedliwoÊci —
w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci, Dyrektor Krajowego Centrum — w przypad-
ku delegowania do Krajowego Centrum, a w pozosta-
∏ych przypadkach delegowania — organ powo∏any do
kierowania jednostkà, do której delegowanie nast´pu-
je, mo˝e wyraziç zgod´ na przyznanie prokuratorowi
delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu w kwocie
stanowiàcej równowartoÊç ceny przejazdu w wagonie
I klasy pociàgu ekspresowego lub pociàgu InterCity.

6. Na wniosek prokuratora delegowanego, Dyrek-
tor Generalny Ministerstwa SprawiedliwoÊci —
w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci, Dyrektor Krajowego Centrum — w przypad-
ku delegowania do Krajowego Centrum, a w pozosta-
∏ych przypadkach delegowania — organ powo∏any do
kierowania jednostkà, do której delegowanie nast´pu-
je, mo˝e wyraziç zgod´ na przyznanie prokuratorowi
delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu samocho-
dem lub innym pojazdem mechanicznym, w wysoko-
Êci stanowiàcej iloczyn przejechanych kilometrów
oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalajàc t´
stawk´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ okreÊlona w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z póên. zm.2)).
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 171,
poz. 1225.



7. Je˝eli prokurator delegowany nie stawi∏ si´ do
pracy w ustalonym terminie bez uzasadnionej przy-
czyny, zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie przys∏uguje.

§ 7. 1. Diety przys∏ugujà za ka˝dy dzieƒ delegowa-
nia.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u diet oblicza si´ przy odpo-
wiednim zastosowaniu § 4 rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bu-
d˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kra-
ju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686
oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

3. Diety nie przys∏ugujà w przypadku:

1) zapewnienia prokuratorowi nieodp∏atnego ca∏o-
dziennego wy˝ywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy;

3) zwolnieƒ od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

4) urlopu wypoczynkowego, bezp∏atnego oraz dla
poratowania zdrowia;

5) podró˝y s∏u˝bowej, z tytu∏u której prokurator
otrzyma∏ diety w pe∏nej wysokoÊci;

6) pobytu w miejscu sta∏ego zamieszkania;

7) pobytu w szpitalu.

§ 8. 1. Zwrot kosztów noclegu albo rycza∏t za noc-
leg przys∏uguje prokuratorowi delegowanemu rozpo-
czynajàcemu pe∏nienie obowiàzków w miejscu dele-
gowania, w zakresie nieprzekraczajàcym 14 noclegów,
chyba ˝e prokurator delegowany ma zapewnionà
mo˝liwoÊç nieodp∏atnego zakwaterowania.

2. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje za czas przejazdu.

3. Zwrot kosztów noclegu przys∏uguje w wysoko-
Êci stwierdzonej rachunkiem.

4. Je˝eli prokurator delegowany uprawniony do
zwrotu kosztów noclegu nie przed∏o˝y∏ rachunku,
przys∏uguje mu rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci
150 % diety.

5. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy
nocleg trwa∏ co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzina-
mi 21 i 7.

§ 9. 1. Rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów Êrod-
kami komunikacji miejscowej przys∏uguje prokurato-
rowi delegowanemu za ka˝dy dzieƒ delegowania,
z wy∏àczeniem dni wolnych od pracy, w wysokoÊci
20 % diety, o której mowa w § 7.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je, je˝eli prokurator nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na wniosek
prokuratora delegowanego Dyrektor Generalny Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci — w przypadku delegowa-
nia do Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Dyrektor Krajo-
wego Centrum — w przypadku delegowania do Krajo-
wego Centrum, a w pozosta∏ych przypadkach delego-
wania — organ powo∏any do kierowania jednostkà, do
której delegowanie nast´puje, wyrazi zgod´ na pe∏ne
pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów
Êrodkami komunikacji miejscowej.

§ 10. 1. Zwrot kosztów dojazdów do miejscowoÊci
delegowania przys∏uguje w kwocie stanowiàcej ilo-
czyn dni, w które prokurator delegowany w danym
okresie rozliczeniowym doje˝d˝a∏ do miejscowoÊci
delegowania, oraz ceny przejazdu w obie strony Êrod-
kiem transportu, z jakiego prokurator delegowany ko-
rzysta∏, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej ulgi na dany
Êrodek transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u
ulga ta przys∏uguje.

2. W przypadku gdy Êrodkiem transportu, o którym
mowa w ust. 1, jest pociàg, kwot´ nale˝nà z tytu∏u
zwrotu kosztów dojazdów oblicza si´ przy uwzgl´dnie-
niu ceny przejazdu w wagonie II klasy pociàgu, z jakie-
go prokurator delegowany korzysta∏, chyba ˝e Dyrek-
tor Generalny Ministerstwa SprawiedliwoÊci —
w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci, Dyrektor Krajowego Centrum — w przypad-
ku delegowania do Krajowego Centrum, a w pozosta-
∏ych przypadkach delegowania — organ powo∏any do
kierowania jednostkà, do której delegowanie nast´pu-
je, na wniosek prokuratora delegowanego wyrazi zgo-
d´ na przyznanie zwrotu kosztów dojazdów w wyso-
koÊci obliczonej przy uwzgl´dnieniu ceny przejazdu
w wagonie I klasy tego pociàgu.

3. Na wniosek prokuratora delegowanego, Dyrek-
tor Generalny Ministerstwa SprawiedliwoÊci —
w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci, Dyrektor Krajowego Centrum — w przypad-
ku delegowania do Krajowego Centrum, a w pozosta-
∏ych przypadkach delegowania — organ powo∏any do
kierowania jednostkà, do której delegowanie nast´pu-
je, mo˝e wyraziç zgod´ na przyznanie prokuratorowi
delegowanemu zwrotu kosztów dojazdów samocho-
dem lub innym pojazdem mechanicznym, w wysoko-
Êci stanowiàcej iloczyn przejechanych kilometrów
oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalajàc t´
stawk´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ okreÊlona w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym.

§ 11. MiejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia dele-
gowania okreÊla dyrektor w∏aÊciwego departamentu
lub biura Ministerstwa SprawiedliwoÊci — w przypad-
ku delegowania do Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Dy-
rektor Krajowego Centrum — w przypadku delegowa-
nia do Krajowego Centrum, a w pozosta∏ych przypad-
kach delegowania — organ powo∏any do kierowania
jednostkà, do której delegowanie nast´puje.

§ 12. 1. Prokurator delegowany do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum, który ko-
rzysta z nieodp∏atnego zakwaterowania w zasobach
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mieszkaniowych pozostajàcych w dyspozycji Minister-
stwa SprawiedliwoÊci, mo˝e z∏o˝yç pisemne oÊwiad-
czenie o rezygnacji z nieodp∏atnego zakwaterowania.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1, zwrot kosz-
tów zamieszkania w miejscowoÊci delegowania, o któ-
rym mowa w § 4, b´dzie przys∏ugiwa∏ prokuratorowi
delegowanemu równie˝ za okres liczony od dnia na-
st´pnego po dniu, w którym nastàpi∏o opuszczenie lo-
kalu zajmowanego w zasobach mieszkaniowych pozo-
stajàcych w dyspozycji Ministerstwa SprawiedliwoÊci
albo Krajowego Centrum, w wysokoÊci proporcjonal-

nej do liczby dni pozostajàcych do koƒca miesiàca,
w którym nastàpi∏o opuszczenie lokalu.

§ 13. W stosunku do prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury przepisów
§ 4—12 nie stosuje si´.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 listopada 2006 r.

w sprawie trybu i szczegó∏owych warunków delegowania s´dziów do pe∏nienia obowiàzków
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç

szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu,
szczegó∏owych warunków i zakresu Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem s´dziów

poza sta∏e miejsce s∏u˝bowe

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i szczegó∏owe wa-
runki delegowania s´dziów do pe∏nienia obowiàzków
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia
czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç
szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury, zwanym dalej
„Krajowym Centrum”, oraz tryb, szczegó∏owe warun-
ki i zakres Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z dele-
gowaniem s´dziów poza sta∏e miejsce s∏u˝bowe.

§ 2. 1. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Kra-
jowego Centrum deleguje si´ s´dziego wyró˝niajàce-
go si´ wysokim poziomem wiedzy prawniczej i orzecz-
nictwa oraz wykazujàcego znajomoÊç problematyki
w zakresie powierzanych mu obowiàzków.

2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, nast´pu-
je po zasi´gni´ciu opinii prezesa sàdu stanowiàcego
miejsce s∏u˝bowe s´dziego, a w przypadku s´dziów
sàdu rejonowego nadto prezesa w∏aÊciwego sàdu

okr´gowego, a tak˝e po zasi´gni´ciu opinii dyrektora
w∏aÊciwego departamentu lub biura Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Dyrektora Krajowego Centrum.

3. Pe∏nienie przez s´dziego delegowanego do Mi-
nisterstwa SprawiedliwoÊci obowiàzków wizytatora
ma miejsce w departamencie lub biurze sprawujàcym
s∏u˝b´ nadzoru nad sàdami powszechnymi lub nadzo-
ru nad wykonaniem orzeczeƒ.

4. S´dzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci albo Krajowego Centrum mo˝e wykonywaç
obowiàzki orzecznicze, w wymiarze okreÊlonym,
w szczególnoÊci poprzez oznaczenie liczby sesji
w miesiàcu, przez Ministra SprawiedliwoÊci po zasi´g-
ni´ciu opinii dyrektora w∏aÊciwego departamentu lub
biura Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrektora
Krajowego Centrum.

5. S´dziemu delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum akt delego-
wania powinien zostaç dor´czony co najmniej na
14 dni przed wyznaczonym terminem rozpocz´cia de-
legowania.

§ 3. S´dziemu delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci nie powierza si´ czynnoÊci admini-
stracyjnych w odniesieniu do spraw, w których orzeka∏.

§ 4. 1. S´dziemu delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Krajowego Centrum, gdy dele-
gowanie nast´puje do innej miejscowoÊci ni˝ miejsco-
woÊç, w której znajduje si´ miejsce s∏u˝bowe s´dzie-
go, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego zamieszkania,
przys∏uguje w okresie delegowania prawo do nieod-

———————
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, 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 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.
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