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Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i szczegó∏owe warunki delegowania prokura-
torów do pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci ad-
ministracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkolenio-
wych w Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokura-
tury, zwanej dalej „Krajowà Szko∏à”;

2) tryb i szczegó∏owe warunki realizacji prawa do
nieodp∏atnego zakwaterowania i zwrotu kosztów
zamieszkania w miejscu delegowania, w tym mak-
symalnà wysokoÊç zwrotu kosztów faktycznie po-
niesionych oraz wysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu;

3) tryb, szczegó∏owe warunki i zakres innych Êwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2—6
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Minister SprawiedliwoÊci deleguje prokura-
tora do Ministerstwa SprawiedliwoÊci na wniosek dy-
rektora w∏aÊciwego departamentu lub biura Minister-
stwa SprawiedliwoÊci, a do Krajowej Szko∏y — na
wniosek Dyrektora Krajowej Szko∏y.

2. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie
nast´puje po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego prokura-
tora apelacyjnego i okr´gowego — w wypadku dele-
gowania prokuratora prokuratury okr´gowej bàdê
prokuratora prokuratury rejonowej, a w∏aÊciwego
prokuratora apelacyjnego — w wypadku delegowania
prokuratora prokuratury apelacyjnej.

3. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie
nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego.

§ 3. 1. Prokurator delegowany do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci albo Krajowej Szko∏y mo˝e sprawo-
waç funkcj´ oskar˝yciela publicznego przed sàdami,
w wymiarze okreÊlonym przez Ministra Sprawiedli-
woÊci — Prokuratora Generalnego, po zasi´gni´ciu
opinii dyrektora w∏aÊciwego departamentu lub biura
Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Dyrektora Krajo-
wej Szko∏y.

2. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci nie powierza si´ czynnoÊci w odnie-
sieniu do spraw, w których prowadzi∏ lub nadzorowa∏
post´powanie przygotowawcze.

§ 4. 1. Prokurator delegowany do innej miejsco-
woÊci ni˝ miejscowoÊç, w której znajduje si´ miejsce
pe∏nienia s∏u˝by prokuratora, nieb´dàcej miejscem je-
go sta∏ego zamieszkania, sk∏ada do kierownika jed-
nostki b´dàcej miejscem delegowania, zwanego dalej
„kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieod-
p∏atne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamiesz-
kania w miejscu delegowania, w jednej z form okreÊ-
lonych w art. 50 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Je˝eli nie istnieje mo˝liwoÊç nieodp∏atnego za-
kwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozosta-
jàcych w dyspozycji jednostki organizacyjnej prokura-
tury b´dàcej miejscem delegowania, kierownik jed-
nostki zawiadamia o tym niezw∏ocznie prokuratora,
który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów za-
mieszkania w miejscu delegowania.

§ 5. 1. Nieodp∏atne zakwaterowanie nast´puje na
podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki
— w wypadku zakwaterowania na okres nieprze-
kraczajàcy jednego miesiàca;

2) umowy zawartej pomi´dzy prokuratorem a kie-
rownikiem jednostki — w wypadku zakwaterowa-
nia na okres powy˝ej jednego miesiàca.

2. 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 jednostki b´-
dàcej miejscem delegowania prokuratora, wraz
z cz∏onkami rodziny. Kierownik jednostki uwzgl´dnia
wniosek w przypadkach uzasadnionych, je˝eli istnieje
mo˝liwoÊç takiego zakwaterowania, okreÊlajàc wa-
runki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie po-
niesionych w wysokoÊci okreÊlonej w fakturze nie
mo˝e przekraczaç:

1) 3 050 z∏ — gdy miejscem delegowania jest miasto
sto∏eczne Warszawa;

2) 2 285 z∏ — gdy miejscem delegowania jest miasto
b´dàce siedzibà wojewody;

3) 1 525 z∏ — w wypadku delegowania do innej miej-
scowoÊci.

2. Wyp∏ata podlegajàcej zwrotowi kwoty faktycz-
nie poniesionych kosztów zamieszkania nast´puje
w terminie tygodniowym od dnia przedstawienia fak-
tury kierownikowi jednostki.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz Krajowej Szko∏y
Sàdownictwa i Prokuratury, a tak˝e Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych prokuratorom delegowanym 

poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by

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

og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157 i Nr 56, poz. 459.
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§ 7. 1. WysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu, o którym
mowa w art. 50 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:

1) 2 285 z∏ — gdy miejscem delegowania jest miasto
sto∏eczne Warszawa;

2) 1 525 z∏ — gdy miejscem delegowania jest miasto
b´dàce siedzibà wojewody;

3) 1 220 z∏ — w wypadku delegowania do innej miej-
scowoÊci.

2. Wyp∏ata miesi´cznego rycza∏tu nast´puje z do-
∏u, do 5. dnia nast´pnego miesiàca.

§ 8. 1. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów,
o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2 i 6 ustawy, na-
st´puje raz w miesiàcu z do∏u, w terminie tygodnio-
wym od dnia z∏o˝enia kierownikowi jednostki wykazu
odbytych przejazdów i dojazdów oraz oÊwiadczenia
o wysokoÊci poniesionych kosztów, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W wypadku gdy okres delegowania jest d∏u˝szy
ni˝ miesiàc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 50
ust. 5 pkt 6 ustawy, nie mo˝e przekraczaç równowar-
toÊci biletu miesi´cznego na dojazdy Êrodkami komu-
nikacji publicznej.

§ 9. Wyp∏ata rycza∏tu, o którym mowa w art. 50
ust. 5 pkt 3 ustawy, nast´puje w terminie tygodnio-
wym od dnia z∏o˝enia kierownikowi jednostki wykazu
dni przepracowanych w danym miesiàcu.

§ 10. 1. Wyp∏ata diet, o których mowa w art. 50
ust. 5 pkt 4 ustawy, nast´puje raz w miesiàcu z do∏u,
w terminie tygodniowym od dnia z∏o˝enia kierowni-
kowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delego-
wania w danym miesiàcu.

2. Diety nie przys∏ugujà w wypadku:

1) zapewnienia prokuratorowi delegowanemu nie-
odp∏atnego ca∏odziennego wy˝ywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy;

3) zwolnieƒ od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

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

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

6) pobytu w szpitalu.

§ 11. 1. Na wniosek prokuratora delegowanego
kierownik jednostki przyznaje prokuratorowi zwrot
kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 5 ustawy.

2. Zwrot kosztów nast´puje na podstawie umowy
o u˝ywanie pojazdu do celów s∏u˝bowych, zawartej
pomi´dzy prokuratorem delegowanym a kierowni-
kiem jednostki, na warunkach okreÊlonych w przepi-
sach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu do-
konywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝-
bowych samochodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów, nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.

§ 12. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury uprawnienia
i obowiàzki kierownika jednostki przewidziane w § 4,
§ 5, § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 przys∏u-
gujà odpowiednio w∏aÊciwemu kierownikowi wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury oraz Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych prokuratorom delegowanym poza sta∏e miejsce
pe∏nienia s∏u˝by (Dz. U. Nr 30, poz. 183), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na
podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury (Dz. U.
Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459).


