
Na podstawie art. 50a ust. 7 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r.
Nr 7, poz. 39) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb, wysokoÊç i szcze-
gó∏owe warunki przyznawania i wyp∏aty nale˝noÊci
przys∏ugujàcych prokuratorowi delegowanemu w cza-
sie pe∏nienia obowiàzków lub funkcji poza granicami
paƒstwa, zwanemu dalej „prokuratorem delegowa-
nym”, oraz limity, do wysokoÊci których podlegajà
zwrotowi koszty zamieszkania, i walut´, w której na-
le˝noÊci takie sà wyp∏acane.

§ 2. 1. Delegujàc prokuratora powszechnej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury do pe∏nienia obo-
wiàzków poza granicami paƒstwa — Minister Spra-
wiedliwoÊci, a prokuratora wojskowej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury — Minister SprawiedliwoÊci
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
okreÊla, stosownie do powierzonych obowiàzków lub
funkcji, stawk´ dodatku zagranicznego przys∏ugujàce-
go prokuratorowi delegowanemu od dnia podj´cia
pe∏nienia tych obowiàzków lub funkcji do dnia zakoƒ-
czenia ich pe∏nienia, w tym za czas urlopu wypoczyn-
kowego.

2. Dodatek zagraniczny okreÊla si´ jako nale˝noÊç
miesi´cznà, stanowiàcà wielokrotnoÊç dodatku zagra-
nicznego bazowego, ustalonego na podstawie rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wyko-
nujàcym obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicz-
nej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480
oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026).

3. Stawk´ dodatku zagranicznego ustala si´ przy
zastosowaniu wielokrotnoÊci dodatku zagranicznego
bazowego od 2,3 do 8,0. Dodatek zagraniczny za jeden
dzieƒ wynosi 1/30 cz´Êç pe∏nej kwoty dodatku zagra-
nicznego.

4. Dodatek zagraniczny wyp∏aca si´ z góry,
w pierwszym dniu roboczym miesiàca.

5. Dodatek zagraniczny, na pisemny wniosek pro-
kuratora delegowanego, wyp∏aca si´:

1) w z∏otych — na wskazany rachunek bankowy
w kraju;

2) w euro lub w dolarach amerykaƒskich — na wska-
zany rachunek bankowy poza granicami kraju.

6. WysokoÊç dodatku zagranicznego wyp∏acanego
w z∏otych lub dolarach amerykaƒskich ustala si´ przy
zastosowaniu Êredniego kursu euro og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu mie-
siàca kalendarzowego poprzedzajàcego miesiàc, za
który dodatek zagraniczny przys∏uguje.

7. W przypadku gdy dodatek zagraniczny jest prze-
kazywany na wskazany rachunek bankowy poza grani-
cami kraju, koszty op∏at bankowych ponosi prokurator
delegowany.

8. Wyp∏ata pierwszego dodatku nast´puje nie-
zw∏ocznie po podj´ciu przez prokuratora delegowane-
go obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒstwa.
Na pisemny wniosek prokuratora delegowanego do-
datek mo˝e byç wyp∏acony równie˝ w dniu roboczym
poprzedzajàcym dzieƒ wyjazdu z kraju. W takim przy-
padku dodatek jest wyp∏acany wy∏àcznie w z∏otych.

9. W wypadku Êmierci prokuratora delegowanego
dodatek zagraniczny wyp∏acony za miesiàc, w którym
nastàpi∏a Êmierç, nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. Jednorazowy dodatek adaptacyjny wynosi
250 % dodatku zagranicznego.

2. Jednorazowy dodatek adaptacyjny wyp∏aca si´
niezw∏ocznie po podj´ciu przez prokuratora delego-
wanego wykonywania obowiàzków lub funkcji poza
granicami paƒstwa.

3. Na pisemny wniosek prokuratora delegowane-
go jednorazowy dodatek adaptacyjny mo˝e byç wy-
p∏acony w dniu roboczym poprzedzajàcym dzieƒ wy-
jazdu z kraju. W takim przypadku dodatek ten jest wy-
p∏acany wy∏àcznie w z∏otych.

4. Do wyp∏acania jednorazowego dodatku adapta-
cyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy § 2 ust. 4—7.

§ 4. 1. Podlegajàce pokryciu koszty podró˝y prze-
siedleniowej obejmujà:

1) koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszka-
nia do miejsca delegowania;

2) koszty przewozu mienia;

3) rycza∏t na inne wydatki zwiàzane z podró˝à prze-
siedleniowà.

2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala si´ na pod-
stawie przepisów rozporzàdzenia Ministra Pracy i Po-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcych prokuratorom delegowanym do pe∏nienia obowiàzków
lub funkcji poza granicami paƒstwa



lityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951,
z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186,
poz. 1555).

3. Koszty przewozu mienia przesiedleniowego
ustala si´ w wysokoÊci wynikajàcej z pomno˝enia bie-
˝àcych stawek frachtu Mi´dzynarodowego Stowarzy-
szenia Przewoêników Lotniczych (IATA) obowiàzujà-
cych w dniu wyp∏acenia przez wag´ przewo˝onego
mienia. Wag´ t´ okreÊla si´, przyjmujàc po 100 kg na
prokuratora delegowanego i na ka˝dego przenoszàce-
go si´ z nim cz∏onka rodziny.

4. Rycza∏t na inne wydatki zwiàzane z podró˝à
przesiedleniowà przypadajàcy na jednà osob´ ustala
si´ w wysokoÊci 1,5 diety na podstawie przepisów,
o których mowa w ust. 2, je˝eli podró˝ trwa krócej ni˝
24 godziny. W przypadku podró˝y trwajàcej d∏u˝ej ni˝
24 godziny rycza∏t wynosi 3 diety na osob´.

§ 5. 1. Koszty przejazdów z miejsca delegowania
do miejsca sta∏ego zamieszkania na urlop wypoczyn-
kowy i z powrotem ustala si´ na podstawie przepisów,
o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, na-
st´puje niezw∏ocznie po zakoƒczeniu urlopu wypo-
czynkowego i z∏o˝eniu przez prokuratora delegowa-
nego dokumentów (biletów, rachunków) potwierdza-
jàcych poniesione koszty. Przepisy § 2 ust. 4—7 stosu-
je si´ odpowiednio, z tym ˝e do rozliczenia przyjmuje
si´ Êredni kurs euro og∏aszany przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu miesiàca kalendarzowego po-
przedzajàcego miesiàc, w którym nast´puje rozlicze-
nie.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywa si´
ponownie po up∏ywie dwuletniego okresu, do którego
wlicza si´ jedynie okresy delegowania prokuratora do
pe∏nienia obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒ-
stwa.

§ 6. 1. Podlegajàce zwrotowi koszty podró˝y
w zwiàzku z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem pe∏nienia
obowiàzków lub funkcji obejmujà:

1) koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszka-
nia do miejsca delegowania;

2) rycza∏t na inne wydatki zwiàzane z podró˝à.

2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala si´ na pod-
stawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Rycza∏t na inne wydatki zwiàzane z podró˝à
ustala si´ w wysokoÊci 1,5 diety okreÊlonej na podsta-
wie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2, je˝eli po-
dró˝ trwa krócej ni˝ 24 godziny. W przypadku podró˝y
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 24 godziny rycza∏t wynosi 3 diety.

§ 7. 1. W razie odbywania podró˝y s∏u˝bowej na
terytorium obcego paƒstwa, poza miejsce delegowa-
nia, prokuratorowi delegowanemu wyp∏aca si´ diety
oraz zwraca koszty przejazdów i noclegów, p∏atne
w walucie i wysokoÊci ustalonej na podstawie przepi-
sów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej na
terytorium paƒstwa, w którym prokurator delegowany
pe∏ni obowiàzki lub funkcj´, dieta wynosi 25 % stawki
diety ustalonej dla tego paƒstwa na podstawie przepi-
sów, o których mowa w § 4 ust. 2; je˝eli podró˝ trwa
krócej ni˝ 12 godzin, dieta nie przys∏uguje.

§ 8. 1. Prokurator delegowany otrzymuje zaliczk´
na niezb´dne koszty podró˝y, o których mowa w § 4,
6 i 7.

2. Rozliczenie kosztów podró˝y jest dokonywane
w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.

3. Do rozliczenia kosztów podró˝y prokurator de-
legowany do∏àcza dokumenty (bilety, rachunki) po-
twierdzajàce poniesione koszty; nie dotyczy to wydat-
ków obj´tych rycza∏tami i dietami. Je˝eli do∏àczenie
dokumentu nie jest mo˝liwe, prokurator delegowany
sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o wysokoÊci poniesio-
nego kosztu i przyczynach braku jego udokumento-
wania.

4. Do wyp∏aty zaliczki i rozliczenia kosztów podró-
˝y stosuje si´ odpowiednio przepisy § 2 ust. 4—7,
z tym ˝e do rozliczenia przyjmuje si´ Êredni kurs euro
og∏aszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim
dniu miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego mie-
siàc, w którym nast´puje rozliczenie.

§ 9. 1. Koszty przejazdów i dojazdów z miejsca de-
legowania do kraju i z powrotem w przypadkach s∏u˝-
bowych lub losowych ustala si´ na podstawie przepi-
sów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje na pisemny uzasadniony wniosek prokuratora
delegowanego. Przepisy § 2 ust. 4—7 oraz przepisy
§ 8 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e do roz-
liczenia przyjmuje si´ Êredni kurs euro og∏aszany
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesià-
ca kalendarzowego poprzedzajàcego miesiàc, w któ-
rym nast´puje rozliczenie.

§ 10. 1. Zwrotowi podlegajà uzasadnione i udoku-
mentowane koszty leczenia prokuratora delegowane-
go oraz cz∏onków jego rodziny przebywajàcych z nim
na sta∏e poza granicami paƒstwa, na zasadach i w wy-
sokoÊci okreÊlonej w przepisach, o których mowa
w § 2 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje na pisemny wniosek prokuratora delegowanego
i na podstawie do∏àczonych do wniosku dokumentów
(rachunków, zaÊwiadczeƒ) potwierdzajàcych poniesio-
ne koszty. Przepisy § 2 ust. 4—7 oraz przepis § 8 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e do rozliczenia przyj-
muje si´ Êredni kurs euro og∏aszany przez Narodowy
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Bank Polski w ostatnim dniu miesiàca kalendarzowe-
go poprzedzajàcego miesiàc, w którym nast´puje roz-
liczenie.

§ 11. 1. Pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu
delegowania nast´puje po udokumentowaniu przez
prokuratora delegowanego wydatków z tym zwiàza-
nych.

2. Suma miesi´cznych wydatków podlegajàcych
zwrotowi nie mo˝e przekraczaç dla prokuratora dele-
gowanego samotnego lub z jednym cz∏onkiem rodzi-
ny — wysokoÊci 25-krotnoÊci, a dla prokuratora dele-
gowanego z dwoma lub wi´cej cz∏onkami rodziny —

wysokoÊci 30-krotnoÊci limitu na nocleg w hotelu
w danym paƒstwie, ustalonego na podstawie przepi-
sów, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Przepisy § 2 ust. 4—7 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e do rozliczenia przyjmuje si´ Êredni kurs euro
og∏aszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim
dniu miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego mie-
siàc, w którym nast´puje rozliczenie.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski
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