
Dziennik Ustaw Nr 180 — 12733 — Poz. 1282

1282

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 26 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu i sposobu wykonywania czynnoÊci przez asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 100a ust. 9 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Asystenci prokuratorów, zwani dalej „asysten-
tami”, wykonujà czynnoÊci w Prokuraturze Krajowej
oraz w prokuraturach apelacyjnych, okr´gowych i re-
jonowych.

§ 2. 1. Asystenci sà przydzielani prokuratorom, któ-
rzy wykonujà obowiàzki zwiàzane z prowadzeniem lub
nadzorowaniem post´powaƒ przygotowawczych
w sprawach karnych.

2. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta
mo˝e pe∏niç obowiàzki asystenta nie wi´cej ni˝ trzech
prokuratorów.

§ 3. 1. Asystent wykonuje bie˝àce czynnoÊci nad-
zoru nad dochodzeniem, do których nale˝y:

1) systematyczne zapoznawanie si´ z aktami sprawy
i zwracanie szczególnej uwagi na:
a) poprawnà realizacj´ celów post´powania przy-

gotowawczego,
b) szybkoÊç i trafnoÊç podejmowania pierwszych

czynnoÊci po otrzymaniu zawiadomienia o prze-
st´pstwie,

c) sposób dokumentowania ustnych zawiado-
mieƒ o przest´pstwie oraz zasadnoÊç wszczy-
nania dochodzeƒ,

d) prawid∏owà realizacj´ kierunku post´powania,
e) prawid∏owoÊç przeprowadzenia i udokumento-

wania dowodów,
f) szybkoÊç post´powania, a zw∏aszcza koncen-

tracj´ czynnoÊci,
g) prawid∏owoÊç post´powania z dowodami rze-

czowymi,
h) prawid∏owoÊç przeprowadzenia czynnoÊci

zwiàzanych z przedstawieniem zarzutów,
i) zakres przedmiotowy i podmiotowy post´po-

wania,
j) realizacj´ uprawnieƒ procesowych uczestni-

ków post´powania,
k) sprawdzenie wyjaÊnieƒ podejrzanych,

l) przestrzeganie zasad biurowoÊci, a w szczegól-
noÊci poprawnoÊç u∏o˝enia materia∏ów spra-
wy, numeracj´ kart i szat´ graficznà;

2) badanie terminowoÊci nadsy∏ania przez Policj´ lub
inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnio-
skiem o przed∏u˝enie czasu jego trwania;

3) badanie poziomu czynnoÊci procesowych oraz wy-
danych w toku dochodzenia zarzàdzeƒ i postano-
wieƒ.

2. Spostrze˝enia i uwagi dotyczàce pracy docho-
dzeniowej, wynikajàce z nadzoru, asystent przekazuje
prokuratorowi.

§ 4. Do samodzielnych czynnoÊci administracyj-
nych asystenta nale˝y:

1) kontrola terminowoÊci sporzàdzania opinii przez
bieg∏ych;

2) wst´pna kontrola pod wzgl´dem formalnym i me-
rytorycznym dokumentów dotyczàcych wyp∏at
wynagrodzeƒ bieg∏ych i innych kosztów post´po-
wania;

3) sprawdzanie terminowoÊci i prawid∏owoÊci wyko-
nywania zarzàdzeƒ prokuratora przez sekretariat;

4) sprawdzanie terminowoÊci i prawid∏owoÊci czyn-
noÊci sekretariatu w post´powaniach zawieszo-
nych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia
trwajà nadal;

5) sporzàdzanie projektów odpowiedzi na pisma
wp∏ywajàce do danej sprawy, niestanowiàce wnio-
sków procesowych;

6) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych
do prowadzenia post´powania przygotowawcze-
go;

7) wype∏nianie kart statystycznych;

8) sporzàdzanie projektów decyzji koƒczàcej post´-
powania przygotowawcze.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2007 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484,
Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.


