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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia4 listopada 1996 r. 

zm ieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i z 1996 r. 
Nr 77, poz. 367) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 11 kwietnia 1992 r. -- Regulamin wewnętrznego 
urzędowania powszechnych jednostek organizacyj
nych prokuratury (Dz. U. Nr 38, poz. 163 i z 1993 r. 
Nr 79, poz. 372) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 wyrazy "Prokuratury apelacyjne" zastępuje 
się wyrazami "Prokuratura Krajowa, prokuratury 
apelacyjne" ; 

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 14. 1. Prawo wydawania poleceń co do treści 

czynności, o których mowa wart. 8 ust. 2, 
przysługuje prokuratorom przełożonym: 

3) w § 15: 

Prokuratorowi Generalnemu, prokurato
rom apelacyjnym, wojewódzkim i rejono
wym, a ponadto - w zakresie zleconych 
czynności - dyrektorom biur Prokuratury 
Krajowej, naczelnikom wydziałów (kie
rownikom samodzielnych działów) proku
ratur apelacyjnych i wojewódzkich oraz 
kierownikom ośrodków zamiejscowych 
prokuratur wojewódzkich i rejonowych. 

2. Żądanie, o którym mowa wart. 8 ust. 2, 
prokurator może zgłosić w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania pisemnego polece
nia, żądanie zaś określone wart. 8 ust. 3 
- w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
uzasadnienia tego polecenia."; 

a) skreśla się ust. 1, 
b) skreśla się oznaczenie ust. 2, a wyrazy "dyrekto

rowi Departamentu Prokuratury w Ministerstwie 
Sprawiedliwości" zastępuje się wyrazami "dy
rektorom biur Prokuratury Krajowej"; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 
,, § 16. Stanowisko przełożonego zajęte w związku 

z żądaniem, o którym mowa wart. 8 ust. 3, 
powinno być wyrażone na piśmie w ciągu 3 
dni od dnia otrzymania żądania."; 

5) w § 28: 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 po wyrazach "Prokuratora Generalne
go" dodaje się przecinek i wyrazy "do dyrek
tora biura Prokuratury Krajowej", 

- po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmi~niu: 
,,2 1) prokurator rejonowy podpisuje pisma 

do prokuratora wojewódzkiego oraz na
czelnika wydziału prokuratury woje
wódzkiej; inne pisma do prokuratury wo
jewódzkiej może podpisywać kierownik 
działu lub sekcji prokuratury rejonowej, 

jeżeli prokurator rejonowy go do tego 
upoważni, " 

b) w ust. 2 po wyrazach " na żądanie" dodaje się 
wyrazy "dyrektora biura Prokuratury Krajowej"; 

6) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Pisma do naczelnych i centralnych organów 

państwowych oraz do przedstawicielstw dyplo
matycznych i urzędów konsularnych państw 
obcych przesyła się za pośrednictwem odpo
wiednich biur Prokuratury Krajowej i departa
mentów (gabinet u, biura) Ministerstwa Spra
wiedliwości, jeżeli przepisy szczególne nie sta
nowią inaczej."; 

7) § 32 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 32.1. W powszechnych jednostkach organiza

cyjnych prokuratury interesantów przyj
mują kierown icy, ich zastępcy, inni proku
ratorzy i pracownicy sekretariatów. 

2. Godziny przyjęć interesantów ustalają 
kierownicy jednostek. 

3. Czas przyjęć interesantów przez pracow
ników sekretariatów nie może być ograni
czony bardziej niż do połowy czasu urzę
dowania." ; 

8) w § 45 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 
,,4. Prokuratura Krajowa koordynuje sprawowany 

przez prokuratury apelacyjne i wojewódzkie 
nadzór służbowy, dbając w szczególności 
o ujednolicenie jego form oraz skuteczność. Na 
polecenie Prokuratora Generalnego lub Proku
ratora Krajowego oraz w wyjątkowych przypad
kach na podstawie decyzji dyrektora biura nad
zór służbowy sprawuje Prokuratura Krajowa."; 

9) w § 49: 
a) w ust. 1 po wyrazie "podpisu" dodaje się wyra

zy "oraz odciśnięcie pieczęci służbowej", 
b) w ust. 2 po wyrazach "odmowy aprobaty," do

daje się wyraz "pisemnie"; 

10) § 51 otrzymuje brzmieł~ie: 
,,§ 51. Postanowienia kończące postępowanie 

przygotowawcze, akty oskarżenia oraz środ
ki odwoławcze sporządzone przez asesora 
podlegają aprobacie ."; 

11) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Prokurator przełożony może w razie potrzeby 

zarządzić objęcie aprobatą wszystkich lub niektó
rych pism procesowych, wymienionych w § 51, 
oraz wniosków składanych przed sądem, sporzą
dzonych przez podległego mu prokuratora."; 

12) w § 53: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wizytację i lustrację przeprowadza się sto
sownie do potrzeb, zwłaszcza gdy pojawią 
się sygnały o istotnych nieprawidłowościach 
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IN działalności danej prokuratury. Wizytację 
należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 
lat. Lustrację przeprowadza się w celu kon
troli prawidłowości praktyki na wybranych 
odcinkach pracy lub gdy zachodzi potrzeba 
zbadania przyczyn uchybień w pracy albo 
nieprawidłowości w działaniu jednostki or
ganizacyjnej." , 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Wizytacja nie powinna trwać dłużej niż 14 

dni."; 

13) w § 54: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W zarządzeniu określa się zadania, zakres, 
termin oraz skład zespołu wizytacyjnego lub 
lustracyjnego, ze wskazaniem prokuratora
przewodn iczącego zespołu.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Na przewodniczącego zespołu należy wy

znaczyć wizytatora, jeżeli uczestniczy on 
w zespole ."; 

14) § 56 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 56. Wizytacje i lustracje przeprowadzają wizyta

torzy oraz inspektorzy do spraw biurowości . 
Do udziału w wizytacjach i lustracjach mogą 
być powoływani pracownicy prokuratur 
apelacyjnych i wojewódzkich, z wyłącze
niem pracowników kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej. Wyjątkowo do udziału w wi
zytacjach prokuratur rejonowych mogą być 
powoływani prokuratorzy z innych prokura
tur rejonowych, posiadający odpowiednie 
doświadczenie." ; 

15) § 58 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 58. 1. Z przebiegu wizytacji i lustracji sporządza 

się sprawozdanie. 
2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawie

rać: 

1) określenie zakresu wizytacji, 
2) poczynione ustalenia oraz, w razie po

trzeby, zalecany sposób usunięcia przy
czyn stwierdzonych nieprawidłowości, 

3) oceny badanych działów pracy i ogólną 
ocenę kontrolowanej jednostki oraz 
określenie poziomu pracy prokurato
rów i pracowników administracyjnych, 
a także osobną ocenę pracy kierownika 
jednostki organizacyjnej, 

4) wnioski końcowe i zalecenia powizyta
cyjne . 

3. Sprawozdanie z lustracji powinno zawie
rać dane dotyczące zakresu poczynionych 
ustaleń, ujawnionych uchybień i ich przy
czyn oraz wskazanie podjętych w toku lu
stracji środków i wynikające z niej wnio
ski. 

4. W sprawozdaniu z wizytacji i lustracji na
leży wskazać zakres badań dokonywanych 
przez poszczególnych członków zespołu 
wizytacyjnego lub lustracyjnego, a w za
łączniku do sprawozdania - oznaczenia 
badanych spraw, z określeniem, przez któ
rego z członków zespołu były badane."; 

16)w§59: 
a) w ust. 1 w pkt 7 wyraz "rewizyjnej" zastępuje się 

wyrazem "odwoławczej", 
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) bezpodstawny wniosek o zastosowanie 
przez sąd tymczasowego aresztowania lub 
podjęcie przez prokuratora innej bezpod
stawnej decyzji w przedmiocie tymczasowe
go aresztowania, " ; 

17) § 60 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 60. Sprawozdanie z wizytacji w ciągu 30 dni od 

jej zakończenia przesyła się kierownikowi 
kontrolowanej jednostki, który ma prawo 
zgłosić uwagi do sprawozdania w terminie 
14 dni od dnia jego otrzymania. W razie po
trzeby do uwag tych ustosunkowuje się ze
spół wizytacyj ny."; 

18) w § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Wyniki wizytacji omawia si ę na naradzie proku

ratorów kontrolowanej jednostki w terminie 14 
dni od dnia przekazania uwag do sprawozdania 
z wizytacji." ; 

19) § 63 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 63.1. Sprawozdanie z lust racj i przesyła się kie

rownikowi kontrolowanej jednostki, który 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania 
może zgłosić uwagi. 

2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zarzą
dzający lustrację bez zbędnej zwłoki za
twie rdza zalecenia, które przekazuje się 
kierownikowi kontrolowanej jednostki, 
zakreślając termin ich wykonania ."; 

20) § 69 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 69. Udzielane prasie informacje nie mogą naru

szać chronionych prawem dóbr osobistych 
uczestników postępowania oraz szkodzić inte
resowi postępowania przygotowawczego."; 

21) w § 72 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 
,,3. Prokurator apelacyjny powierza na okres do 6 

miesięcy pełnienie funkcji naczelnika wydziału 
lub ki erown ika samodzielnego działu w proku
raturze apelacyjnej i wojewódzkiej, kierownika 
ośrodka zamiejscowego prokuratury woje
wódzkiej oraz prokuratora rejonowego. 

4. Prokurator apelacyjny powierza pełnienie funk
cji w prokuraturze wojewódzkiej i rejonowej, 
określonych w ust. 3, na wniosek prokuratora 
wojewódzkiego." ; 

22) tytuł dz iału IV otrzymuje brzmienie: 
"Dział IV. Zgromadzenie prokuratorów i kolegium 

prokuratury apelacyjnej oraz kolegium 
prokuratury wojewódzkiej"; 

23) w § 77 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
wyrazy "prokurator wojewódzki zaś - projekt po
rządku dziennego posiedzenia kolegium prokura
tury wojewódzkiej."; 

24) § 78 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 78. Na posiedzenie zgromadzenia i kolegium 

mogą być zapraszani prokuratorzy woje
wódzcy i rejonowi, kierownicy komórek or
ganizacyjnych prokuratury apelacyjnej i wo
jewódzkiej oraz przedstawiciele związku za-
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55) w § 207: 

prokuratorem, który wydał lub zatwier
dził to postanowienie. Jeżeli sprawa by
ła rozpoznawana w trybie instancyj
nym, pismo to, wraz z aktami sprawy, 
należy przekazać do rozpoznania proku
ratorowi nadrzędnemu nad prokurato
rem, który orzekał w tym trybie. Pismo 
informujące o braku podstaw do podję
cia decyzji przewidzianej wart. 293 § 1 
kpk podpisuje w prokuraturze woje
wódzkiej i apelacyjnej kierownik jed
nostki albo jego zastępca lub naczelnik 
wydziału, a w Prokuraturze Krajowej -
dyrektor lub wicedyrektor biu ra. Pismo 
to powinno zawierać pouczenie, iż na
stępne pisma w tej samej sprawie, nie 
wskazujące nowych okoliczności, zosta
ną pozostawione bez rozpozn ania. 

3. Pismo kwest i onujące zasadność prawo
mocnego postanowienia o umorzeniu 
postępowania przygotowawczego prze
ciwko osobie, będące co do istoty wnio
skiem o wznowienie postępowa nia, 
przekazuje się do rozpoznania prokura
torowi nadrzędnemu nad prokurato
rem , który wydał lub zatwierdził to po
stanowien ie. W braku podstaw do pod
jęcia decyzji na podstawie art. 293 § 2 
kpk, pismo informujące o tym podpisu
je w prokuraturze wojewódzkiej i apela
cyjnej kierownik jednostki albo jego za
stępca lub naczelni k wydziału. Pismo to 
powinno zawierać pouczenie, o którym 
mowa w ust. 2. 

4. Jeżel i pismo żądające zbadania sprawy 
w trybie nadzoru służbowego zawiera 
wniosek o podj ęcie decyzji przewidzia
nej wart. 294 kpk lub potrzeba taka wy
łon i się w toku badania sprawy, pismo, 
wraz z aktami i stosownym wnioskiem 
prokuratury nadrzędnej w stosunku do 
jednostki, w której wydano postanowie
nie, oraz stanowiskiem prokuratury 
apelacyjnej - jeżeli nie jest ona jedno
cześnie prokuraturą nadrzędną - prze
kazuje się Prokuraturze Krajowej . Pismo 
informujące o braku podstaw do wy
dania postanowienia na podstawie 
art. 294 kpk podpisuje dyrektor (wicedy
rektor) biura Prokuratury Krajowej."; 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "Iub dalsze stosowa
n,ie tymczasowego aresztowania w okresie do 3 
miesięcy", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy lIna okres ponad 3 
miesiące" ; 

56) w § 213 w ust. 2 w pkt 3' po wyrazach ."osób podej
rzanych " dodaje się wyrazy ~,oraz zawiadomienia 
prokuratora o tych decyzjach,"; 

57) § 232 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 232. Czyn ności w ramach pomocy prawnej po

winny być dokonane przez prokuratora 
prokuratury wojewódzkiej albo prokurato
ra prokuratury rejonowej pod nadzorem 
służbowym prokuratury wojewódzkiej; 

protokoły i inne dokumenty opatruje się 
pieczęcią urzędową, a ich odpisy pozosta
wia się w aktach podręcznych."; 

58) w § 238: 
a) w ust. 1 wyrazy "stosowaniu tymczasowego 

aresztowania " zastępuje się wyrazami "wystę
powaniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmien ie: 
,,2. Zawiadam iając bezpośredn io organ ścigają

cy państwa obcego i Prokuraturę Krajową 
o zastosowaniu przez sąd tymczasowego 
aresztowania cudzoziemca, należy podać da
tę zatrzymania."; 

59) w § 239 po wyrazach "określonych w" dodaje się 
wyrazy "kodeksie postępowania karnego, w "; 

60) skreśla s i ę § 240; 

61) w § 245 w ust. 1 wyrazy ,,0 zastosowaniu i uchyle
niu tymczasowego aresztowania" zastępuje się 
wyrazami ,, 0 zastosowaniu przez sąd i uchyleniu 
tymczasowego aresztowania"; 

62) skreśla się § 246 i 247; 

63) w § 251 w ust. 1: 
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) o zażaleniu na postanowienie prokuratora 
o warunkowym umorzeniu postępowania,", 

b) w pkt 6 po wyrazach "środka zabezpieczające
go" dodaje się wyrazy Iloraz w przedmiocie tym
czasowego aresztowania w postępowaniu przy
gotowawczym" , 

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda
je się pkt 10 w brzmieniu: 
,,10) w sprawie zażalenia na postanowienie pro

kuratora o zabezpieczeniu majątkowym."; 

64) w § 255 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1; 

65) § 267 otrzymuje brzmien ie: 
,,§ 267. 1. W razie stwie rdzen ia w orzeczeniu sądu 

odwoławczego uchybień wymienionych 
wart. 388 kpk lub innych rażących uchy
bień, o których mowa wart. 463a kpk, 
wniosek o doręczenie orzeczenia kieruje 
do sądu odwoławczego odpowiednio 
prokurator apelacyjny lub prokurator 
wojewódzki . 

2. Kasację od orzeczenia, o którym mowa 
w ust. 1, wnosi do Sądu Najwyższego za 
pośrednictwem sądu odwoławczego od
powiednio prokurator apel acyjny lub 
prokurator wojewódzki. • 

3. \fi! posiedzeniu sądu odwoławczego 
w przedmiocie dopuszczalności kasacji 
uczestniczy odpowiednio' prokurator 
prokuratury apelacyjnej lub wojewódz
kiej; w raz'ie potrzeby prokurator ten za
skarża orzeczenie o niedopuszczalności 
kasacji. 

4. Pisemną odpowiedź na kasację składa 
do sąd u odwoławczego odpowiednio 
prokurator apelacyjny lub prokurator 
wojewódzki w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kasacji. 
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ku postępowania administracyjnego lub 
zawarte w aktach postępowania karnego 
nie są wystarczające do oceny naruszenia 
prawa przez organ administracji."; 

78) w § 162, 163, 229, 231, 232 ust. 2, § 234, 235 ust. 4, 
§ 240, 243, 244 ust. 1 i 3, § 245 ust. 1, § 246 ust. 2 
i § 247 użyte w różnych przypadkach wyrazy "De
partament Prokuratu ry" zastępuje s ię użytymi 
w tych samych przypadkach wyrazami "Prokuratu
ra Krajowa". 

§ 2. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst rozpo
rządzenia z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin we
wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek or
ganizacyjnych prokuratu ry, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 
wydania jednolitego tekstu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 

620 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1996 r. 

o sprostowaniu błędów. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospoli
tej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 
Polskiej " Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostu
je się następujące błędy: 

1) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grud
nia 1995 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 153, 

poz. 775) w dacie aktu zamiast wyrazów" 19 paź
dziern ika" powinny być wyrazy" 19 grudnia", 

2) w statucie Ministerstwa Ska rbu Państwa, stanowią
cym załącznik do rozpo rządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 2 października 1996 r. (Dz. U. Nr 116, 
poz. 554), w § 4 w ust. 2 w pkt 3 zamiast wyrazu "su
walskiego " powinien być wyraz "słupskiego". 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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