
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 11 kwietnia 1992 r. — Regulamin wewn´trzne-
go urz´dowania powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 38, poz. 163, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 31 otrzymuje brzmienie

„§ 31. 1. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e zarzàdziç
pe∏nienie przez prokuratorów dy˝urów
po godzinach pracy, w dni robocze, sobo-
ty i dni wolne od pracy.

2. W zwiàzku z rozpoznawaniem spraw
w post´powaniu przyspieszonym proku-
rator prze∏o˝ony zarzàdza pe∏nienie dy-
˝urów przez prokuratorów we w∏aÊci-
wych sàdach rejonowych, w godzinach
ich urz´dowania.

3. W zwiàzku z rozpoznawaniem spraw
w post´powaniu przyspieszonym, wpro-
wadza si´ godziny urz´dowania Punktów
Informacyjnych Krajowego Rejestru Kar-
nego dzia∏ajàcych przy prokuraturach,
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z dnia 23 lutego 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie — Regulamin wewn´trznego urz´dowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury

———————
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. 

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1993 r. Nr 79, poz. 372, z 1996 r. Nr 131, poz. 619,
z 1998 r. Nr 111, poz. 698 i Nr 124, poz. 822, z 2001 r. Nr 1,
poz. 11, z 2003 r. Nr 170, poz. 1658 oraz z 2005 r. Nr 43,
poz. 421.
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w godzinach urz´dowania sàdów rejono-
wych.

4. Dla zapewnienia dost´pu do danych
zgromadzonych w Krajowym Rejestrze
Karnym, w zwiàzku z rozpoznawaniem
spraw w post´powaniu przyspieszonym,
prokurator prze∏o˝ony w prokuraturze,
przy której dzia∏a Punkt Informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego, mo˝e za-
rzàdziç odpowiednio d∏u˝sze godziny
urz´dowania Punktu.

5. O wydaniu zarzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 4, prokurator prze∏o˝ony informu-
je niezw∏ocznie Dyrektora Biura Informa-
cyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

6. Z zastrze˝eniem ust. 7, podczas dy˝uru,
o którym mowa w ust. 2, prokuratorzy
przebywajà w siedzibie w∏aÊciwego sàdu
rejonowego.

7. W wypadku gdy prezes sàdu rejonowe-
go lub okr´gowego zarzàdzi przebywa-
nie wyznaczonego s´dziego i pracowni-
ka sàdu poza siedzibà w∏aÊciwego sàdu,
prokurator prze∏o˝ony zezwala na pe∏nie-
nie dy˝uru przez prokuratorów tak˝e po-
za siedzibà sàdu w warunkach sta∏ego
kontaktu telefonicznego.

8. W razie niepe∏nienia dy˝urów nale˝y za-
pewniç mo˝liwoÊç kontaktu s∏u˝bowego
z wyznaczonym prokuratorem po godzi-
nach pracy w celu za∏atwienia pilnych
spraw.”;

2) po § 31 dodaje si´ § 31a—31c w brzmieniu:

„§ 31a. Prokurator rejonowy zapewnia odpowied-
nie warunki kadrowe, techniczne i organi-
zacyjne niezb´dne do udzia∏u prokuratora
w dy˝urze w post´powaniu przyspieszo-
nym.

§ 31b. Informacj´ o warunkach pe∏nienia dy˝uru
prokurator rejonowy przekazuje w∏aÊciwe-
mu komendantowi Policji, wskazujàc spo-
sób bezpoÊredniego kontaktowania si´
z prokuratorem pe∏niàcym dy˝ur.

§ 31c. Prokurator rejonowy ustala wykaz proku-
ratorów wyznaczonych do pe∏nienia dy˝u-
rów, zarzàdzonych w zwiàzku z rozpozna-
waniem spraw w post´powaniu przyspie-
szonym; wykaz przekazuje si´ niezw∏ocz-
nie prezesowi w∏aÊciwego sàdu rejonowe-
go oraz w∏aÊciwemu komendantowi Poli-
cji.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie w dniu
12 marca 2007 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro


