
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. 

Poz. 1994 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości  
i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym  

poza stałe miejsce pełnienia służby 

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Mini-

sterstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delego-

wanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 824 oraz z 2014 r. poz. 194) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekra-

czać: 

1) 3200 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

2) 2400 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

3) 1700 zł – gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.”; 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi: 

1) 2700 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

2) 2120 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

3) 1350 zł – gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.”. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastoso-

wanie do zwrotu kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze oraz w formie mie-

sięcznego ryczałtu od dnia 4 marca 2016 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 

1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633, 960, 1579 i 1948. 
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