
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, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 553) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 11 kwietnia 1992 r. — Regulamin wewn´trznego
urz´dowania powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury (Dz. U. Nr 38, poz. 163, z 1993 r. Nr 79,
poz. 372, z 1996 r. Nr 131, poz. 619 oraz z 1998 r. Nr 111,
poz. 698 i Nr 124, poz. 822) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. W celu realizacji zadaƒ s∏u˝bowych kierow-

nicy jednostek organizacyjnych prokuratury

mogà wydawaç stosowne zarzàdzenia i pi-
sma okólne.”;

2) po § 36 dodaje si´ § 361 w brzmieniu:
„§ 361. Do obowiàzków kierownika jednostki orga-

nizacyjnej prokuratury, w zakresie posiada-
nych przez niego uprawnieƒ, nale˝y
w szczególnoÊci:
1) troska o dobór odpowiednich kadr,
2) usprawnianie organizacji i techniki pracy

prokuratury,
3) dba∏oÊç o sprawnoÊç post´powania i na-

le˝ytà kultur´ pracy w podleg∏ej jednost-
ce prokuratury,

4) nadzór nad szkoleniem prokuratorów
i innych pracowników prokuratury,

5) kierowanie wykonaniem bud˝etu,
6) zarzàd i oszcz´dne gospodarowanie mie-

niem prokuratury,
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7) czuwanie nad przestrzeganiem zasad
ochrony i bezpieczeƒstwa obiektów pro-
kuratury stosownie do przepisów aktual-
nego ramowego wewn´trznego regula-
minu w sprawie zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i porzàdku w jednostkach orga-
nizacyjnych prokuratury,

8) zapewnienie rzetelnej i terminowej spra-
wozdawczoÊci statystycznej,

9) ochrona informacji niejawnych.”;
3) w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli zachodzi potrzeba pociàgni´cia prokura-
tora do odpowiedzialnoÊci karnej, w∏aÊciwy
prokurator, po dokonaniu niezb´dnych czynno-
Êci, wyst´puje do prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go o skierowanie do sàdu dyscyplinarnego
wniosku o zezwolenie na Êciganie.”;

4) w § 1011 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Postanowienie o przed∏u˝eniu okresu Êledztwa

na czas do roku wydaje odpowiednio prokura-
tor apelacyjny lub okr´gowy, a na czas powy˝ej
roku — w∏aÊciwy prokurator apelacyjny.

4. Wniosek o przed∏u˝enie okresu Êledztwa na
czas powy˝ej roku przedstawia prokuraturze
apelacyjnej wraz z aktami sprawy prokurator
okr´gowy nie póêniej ni˝ 14 dni przed up∏ywem
terminu, z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonej
w § 163 ust. 1.”;

5) w § 114 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Przed pierwszym przes∏uchaniem nale˝y po-

uczyç pokrzywdzonego o przys∏ugujàcych mu
uprawnieniach oraz cià˝àcych na nim obowiàz-
kach i konsekwencjach ich niedope∏nienia. Po-
uczenie nale˝y wr´czyç pokrzywdzonemu na
piÊmie. Kopi´ pouczenia, podpisanà przez po-
krzywdzonego, w∏àcza si´ do akt sprawy.

2. Podejrzanemu nale˝y udzieliç pouczenia sto-
sownie do art. 300 kpk, podpisanà zaÊ kopi´ po-
uczenia w∏àczyç do akt sprawy.”;

6) § 135 otrzymuje brzmienie:
„§ 135. Przes∏uchanie dokonywane osobiÊcie

przez prokuratora powinno, w miar´ mo˝li-
woÊci, odbywaç si´ w siedzibie prokuratu-
ry. Przy przes∏uchaniu tym nie mo˝e byç
obecny funkcjonariusz organu, który pro-
wadzi post´powanie przygotowawcze,
chyba ˝e zachodzi niebezpieczeƒstwo
ucieczki podejrzanego lub koniecznoÊç za-
pewnienia bezpieczeƒstwa prokuratoro-
wi.”;

7) § 162 otrzymuje brzmienie:
„§ 162. Prokurator okr´gowy zawiadamia prokura-

tora apelacyjnego o ka˝dym wypadku tym-
czasowego aresztowania, którego czas
trwania przekroczy∏ 9 miesi´cy, podajàc
jednoczeÊnie przewidywany termin zakoƒ-
czenia post´powania.”;

8) § 163 otrzymuje brzmienie:
„§ 163. 1. W razie potrzeby przed∏u˝enia tymczaso-

wego aresztowania na okres powy˝ej ro-
ku prokurator okr´gowy przedstawia
prokuratorowi apelacyjnemu, z wyprze-
dzeniem 21 dni, uzasadniony wniosek
z aktami sprawy.

2. Prokurator apelacyjny zawiadamia w∏a-
Êciwe biuro Prokuratury Krajowej o ka˝-
dym wypadku przed∏u˝enia przez sàd
apelacyjny tymczasowego aresztowania
na okres powy˝ej roku.”;

9) w § 207 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli zachodzi potrzeba przed∏u˝enia tymcza-

sowego aresztowania, stosowny wniosek orga-
nu prowadzàcego post´powanie przygoto-
wawcze wraz z aktami sprawy powinien wp∏y-
nàç do prokuratora nie póêniej ni˝ 21 dni przed
up∏ywem terminu.”;

10) w § 222 skreÊla si´ ust. 1;

11) w § 225 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:
„21. Za˝alenie na postanowienie o umorzeniu po-

st´powania, o którym mowa w ust. 1, rozpo-
znaje prokurator nadrz´dny; przepis ten stosu-
je si´ odpowiednio w razie zaskar˝enia posta-
nowienia o odmowie wszcz´cia post´powania
(§ 224 zdanie drugie).”;

12) w § 226 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis § 225 ust. 21 stosuje si´ odpowiednio

wówczas, gdy za˝alenie na postanowienie
o umorzeniu post´powania, o którym mowa
w ust. 1, nie podwa˝a przyj´tego w tym posta-
nowieniu ustalenia, i˝ czyn stanowiàcy przed-
miot post´powania jest przest´pstwem Êciga-
nym z oskar˝enia prywatnego.”;

13) § 255 otrzymuje brzmienie:
„§ 255. Prokurator w przemówieniu koƒcowym, po

przedstawieniu istotnych okolicznoÊci spra-
wy, omówieniu i ocenie dowodów, wskazu-
je na prawne i spo∏eczne aspekty sprawy,
uzasadniajàc kwalifikacj´ prawnà czynu, ro-
dzaj i wymiar wnioskowanej kary i Êrodków
karnych oraz innych rozstrzygni´ç.”;

14) w § 267 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pisemnà odpowiedê na kasacj´ sk∏ada odpo-

wiednio prokurator prokuratury apelacyjnej lub
okr´gowej w terminie 14 dni od otrzymania ka-
sacji innej strony. Uznajàc kasacj´ za oczywi-
Êcie bezzasadnà, prokurator zarzàdza przes∏a-
nie odpowiedzi podmiotom wymienionym w
art. 530 § 5 kpk, o czym informuje sàd, po na-
dejÊciu zaÊ zwrotnych poÊwiadczeƒ jej odbioru
przesy∏a je do sàdu w Êlad za odpowiedzià na
kasacj´.”;

15) skreÊla si´ § 293;

16) u˝yte w rozporzàdzeniu w ró˝nych przypadkach
i liczbach wyrazy „prokuratura wojewódzka”
i „prokurator wojewódzki” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami
„prokuratura okr´gowa” i „prokurator okr´gowy”;

17) u˝yte w rozporzàdzeniu w ró˝nych przypadkach wy-
razy „sàd wojewódzki” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednim przypadku wyrazami „sàd okr´gowy”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski


