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Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39)
zarzàdza si´, co nast´puje: 

DZIA¸ I

Przepisy wst´pne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wewn´trznà organizacj´ wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury;

2) struktur´ wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury;

3) organizacj´ pracy;

4) sposób kierowania wojskowymi jednostkami or-
ganizacyjnymi prokuratury, formy i tryb sprawo-
wania nadzoru s∏u˝bowego przez prokuratorów
prze∏o˝onych;

5) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez proku-
ratorów wojskowych czynnoÊci w ramach post´-
powania karnego, post´powania o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz post´po-
wania w sprawach o wykroczenia;

6) inne czynnoÊci, zastrze˝one ustawowo do w∏aÊci-
woÊci prokuratorów wojskowych.

§ 2. W∏aÊciwoÊç prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury bez bli˝szego okreÊlenia
oznacza zakres jego czynnoÊci w wojskowej jednost-
ce organizacyjnej prokuratury, do której zosta∏ powo-
∏any.

§ 3. Zadania zwiàzane ze wspó∏pracà wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury ze Êrodkami
masowego przekazu wykonujà w:

1) Naczelnej Prokuraturze Wojskowej — rzecznik pra-
sowy Naczelnego Prokuratora Wojskowego;

2) wojskowej prokuraturze okr´gowej — wojskowy
prokurator okr´gowy lub rzecznik prasowy;

3) wojskowej prokuraturze garnizonowej — wojsko-
wy prokurator garnizonowy lub jego zast´pca.

§ 4. Odpowiedzi na krytyk´ prasowà oraz sprosto-
wania publikowanych nieprawdziwych lub nieÊcis-
∏ych wiadomoÊci kierujà do prasy osoby okreÊlone
w § 3.

§ 5. Informacje o sprawach publicznych udost´p-
nia si´ na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.1)).

Rozdzia∏ 2

Tablice i piecz´cie urz´dowe prokuratur

§ 6. 1. Nazw´ wojskowej prokuratury okr´gowej
i wojskowej prokuratury garnizonowej ustala si´ zgod-
nie z nazwà miejscowoÊci stanowiàcej jej siedzib´.

2. Na zewnàtrz budynku prokuratury umieszcza
si´ w widocznym miejscu tablic´ z nazwà prokuratury
oraz god∏em paƒstwowym. 

3. Wewnàtrz budynku umieszcza si´ tablic´ infor-
macyjnà wskazujàcà pe∏ne nazwy komórek organiza-
cyjnych prokuratury, ich rozmieszczenie oraz dni i go-
dziny przyj´ç interesantów, a tak˝e godziny przyj´ç
w sprawach skarg i wniosków. 

§ 7. 1. Wojskowe jednostki organizacyjne prokura-
tury u˝ywajà piecz´ci urz´dowych z nazwà prokuratu-
ry i wizerunkiem or∏a okreÊlonym w ustawie z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o piecz´ciach paƒstwowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600).

2. OdpowiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç pos∏ugiwa-
nia si´ piecz´ciami i ich przechowywania spoczywa
na kierownikach sekretariatów.

DZIA¸ II

Organizacja prokuratury wojskowej

Rozdzia∏ 1

Wewn´trzna organizacja wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury

Oddzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 8. Wewn´trznà struktur´ organizacyjnà wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury, zwanej da-
lej „jednostkà”, ustala w formie rozkazu organizacyj-
nego, kierujàc si´ potrzebà sprawnego wykonywania
zadaƒ prokuratury oraz zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w rozporzàdzeniu:
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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1) Naczelny Prokurator Wojskowy — dla Naczelnej
Prokuratury Wojskowej;

2) wojskowy prokurator okr´gowy — dla wojskowej
prokuratury okr´gowej;

3) wojskowy prokurator garnizonowy — dla wojsko-
wej prokuratury garnizonowej.

§ 9. Prokurator, wymieniony w § 8, ustalajàc we-
wn´trznà struktur´ organizacyjnà jednostki, okreÊla,
ze wskazaniem zakresu i rodzaju wykonywanych za-
daƒ, komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska
pracy lub stanowiska pracy oraz zakres sprawowane-
go nad nimi nadzoru przez prze∏o˝onego i zwierzchni-
ków s∏u˝bowych.

§ 10. Wewn´trznà struktur´ organizacyjnà jed-
nostki ustala:

1) wojskowy prokurator okr´gowy — w uzgodnieniu
z Naczelnym Prokuratorem Wojskowym;

2) wojskowy prokurator garnizonowy — w uzgodnie-
niu z w∏aÊciwym wojskowym prokuratorem okr´-
gowym. 

§ 11. 1. Prokuratorzy wykonujà samodzielnie zle-
cone im czynnoÊci na stanowiskach pracy lub samo-
dzielnych stanowiskach pracy, których zakres ustala
si´ rzeczowo lub terytorialnie.

2. ¸àczenie stanowisk pracy w komórki organiza-
cyjne jest wskazane wtedy, gdy liczba wp∏ywajàcych
spraw przekracza mo˝liwoÊci sprawowania bezpo-
Êredniego nadzoru nad poszczególnymi stanowiska-
mi pracy przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
wojskowego prokuratora okr´gowego, wojskowego
prokuratora garnizonowego i ich zast´pców.

§ 12. W sk∏ad komórki organizacyjnej powinny
wchodziç co najmniej w:

1) oddziale — siedem stanowisk etatowych,

2) wydziale — pi´ç stanowisk etatowych,

3) dziale — trzy stanowiska etatowe 

— chyba ˝e jest celowe utworzenie komórki organiza-
cyjnej o mniejszej obsadzie.

§ 13. Komórkami organizacyjnymi kierujà odpo-
wiednio:

1) szef oddzia∏u — oddzia∏em w Naczelnej Prokuratu-
rze Wojskowej;

2) szef wydzia∏u — wydzia∏em w Naczelnej Prokura-
turze Wojskowej;

3) naczelnik wydzia∏u — wydzia∏em w wojskowej
prokuraturze okr´gowej;

4) kierownik dzia∏u — dzia∏em.

§ 14. Odpis rozkazu organizacyjnego okreÊlajàce-
go wewn´trznà struktur´ organizacyjnà jednostki woj-
skowi prokuratorzy okr´gowi i wojskowi prokuratorzy
garnizonowi przesy∏ajà do Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, a wojskowi prokuratorzy garnizonowi
równie˝ do wojskowego prokuratora okr´gowego.

Oddzia∏ 2

Struktura organizacyjna Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej

§ 15. W sk∏ad Naczelnej Prokuratury Wojskowej
wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:

1) Oddzia∏ Prezydialny;

2) Oddzia∏ Post´powania Przygotowawczego;

3) Oddzia∏ do spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej;

4) Oddzia∏ Post´powania Sàdowego;

5) Wydzia∏ Prawny;

6) Wydzia∏ Kadr i Szkolenia.

§ 16. Do podstawowych zadaƒ Oddzia∏u Prezydial-
nego Naczelnej Prokuratury Wojskowej nale˝y:

1) opracowywanie programów dotyczàcych pod-
stawowych kierunków dzia∏ania jednostek oraz
sprawozdaƒ lub informacji dotyczàcych ich wyko-
nywania;

2) przygotowywanie informacji o charakterze ogól-
nym dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów
w zakresie dzia∏ania jednostek, z uwzgl´dnieniem
materia∏ów przedstawionych przez inne oddzia∏y
i wydzia∏y;

3) wspó∏dzia∏anie z organami paƒstwowymi, paƒ-
stwowymi jednostkami organizacyjnymi i organi-
zacjami spo∏ecznymi w zapobieganiu przest´pczo-
Êci oraz innym naruszeniom prawa;

4) w zakresie bie˝àcej dzia∏alnoÊci: 

a) koordynowanie dzia∏alnoÊci logistycznej podle-
g∏ych jednostek,

b) organizowanie odpraw prowadzonych przez Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego oraz wizyt,

c) obs∏uga administracyjno-biurowa Sàdu Dyscy-
plinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojsko-
wej, rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika pra-
sowego,

d) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i mel-
dunków w zakresie kompetencji oddzia∏u;

5) w zakresie kontroli przestrzegania prawa i profi-
laktyki:

a) opracowywanie centralnego planu kontroli prze-
strzegania prawa i koordynacja w tym zakresie
planów i zamierzeƒ podleg∏ych jednostek,

b) przygotowanie informacji o charakterze ogól-
nym na potrzeby naczelnych i centralnych or-
ganów paƒstwowych, z uwzgl´dnieniem mate-
ria∏ów przedstawionych przez inne oddzia∏y
i wydzia∏y,

c) koordynowanie wspó∏dzia∏ania podleg∏ych jed-
nostek z organami paƒstwowymi, paƒstwowy-
mi jednostkami organizacyjnymi i organizacja-
mi spo∏ecznymi w zapobieganiu przest´pczoÊci
i innym naruszeniom prawa,
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d) koordynowanie dzia∏alnoÊci w zakresie realiza-
cji zadaƒ wspólnych dla oddzia∏ów i wydzia∏ów
Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz wynika-
jàcych z informatyzacji,

e) zbieranie i analiza danych dotyczàcych stanu
przest´pczoÊci i wykroczeƒ oraz danych staty-
stycznych,

f) opracowywanie wystàpieƒ i sporzàdzanie do-
kumentów zwiàzanych z problematykà kontroli
przestrzegania prawa i z profilaktykà,

g) opracowywanie informacji ogólnych o dzia∏al-
noÊci wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury i zbiorczych sprawozdaƒ z tej dzia-
∏alnoÊci;

6) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie wi-
zytacji i lustracji wojskowych prokuratur okr´go-
wych i wojskowych prokuratur garnizonowych; 

7) w zakresie planowania bud˝etowego:

a) opracowywanie projektów rocznych planów
finansowo-rzeczowych,

b) prowadzenie analiz kwartalnych i rocznych z re-
alizacji bud˝etu,

c) sporzàdzanie zestawieƒ uk∏adu wykonawczego
bud˝etu;

8) w zakresie informatyzacji:

a) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z administro-
waniem danych w systemie informatycznym
ProkStat,

b) koordynowanie czynnoÊci zwiàzanych z zada-
niami wynikajàcymi z ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i prze-
kazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z póên. zm.2)),

c) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpie-
czeƒstwa systemów informatycznych oraz
ochrony danych osobowych w jednostkach,

d) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z zadania-
mi wynikajàcymi z ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198
i Nr 216, poz. 1367).

§ 17. Do podstawowych zadaƒ Oddzia∏u Post´po-
wania Przygotowawczego Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej, z wy∏àczeniem spraw dotyczàcych zwalczania
przest´pczoÊci zorganizowanej, nale˝y:

1) sprawowanie nadzoru procesowego zwiàzanego
z realizacjà uprawnieƒ Naczelnego Prokuratora
Wojskowego w post´powaniu przygotowawczym;

2) koordynowanie nadzoru s∏u˝bowego sprawowa-
nego w wojskowych prokuraturach okr´gowych
oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru s∏u˝bo-

wego nad wybranymi post´powaniami przygoto-
wawczymi prowadzonymi przez wojskowe proku-
ratury okr´gowe i wojskowe prokuratury garnizo-
nowe;

3) udzia∏ prokuratorów w posiedzeniach Izby Woj-
skowej Sàdu Najwy˝szego, zwanej dalej „IWSN”,
w zakresie dotyczàcym sàdowej kontroli post´po-
wania przygotowawczego;

4) kszta∏towanie praktyki w zakresie zwalczania prze-
st´pczoÊci, na podstawie badaƒ akt, analiz infor-
macji otrzymanych z wojskowych prokuratur okr´-
gowych i wojskowych prokuratur garnizonowych
oraz innych ustaleƒ dokonanych w wyniku dzia∏al-
noÊci s∏u˝bowej oddzia∏u;

5) dzia∏alnoÊç w zakresie interpretacji i ujednolicenia
stosowania przepisów dotyczàcych post´powania
przygotowawczego;

6) wykonywanie czynnoÊci z zakresu obrotu prawne-
go z zagranicà w odniesieniu do post´powania,
o którym mowa w pkt 1;

7) sprawowanie nadzoru procesowego w zakresie
Êrodków odwo∏awczych rozpoznawanych przez
prokuratora nadrz´dnego;

8) sprawowanie nadzoru s∏u˝bowego nad post´po-
waniami przygotowawczymi prowadzonymi przez
prokuratorów, o których mowa w § 238—242;

9) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldun-
ków w zakresie kompetencji oddzia∏u.

§ 18. Do podstawowych zadaƒ Oddzia∏u do spraw
Przest´pczoÊci Zorganizowanej nale˝y: 

1) sprawowanie zwierzchniego nadzoru s∏u˝bowego
nad post´powaniami przygotowawczymi prowa-
dzonymi lub nadzorowanymi przez wydzia∏y do
spraw przest´pczoÊci zorganizowanej w wojsko-
wych prokuraturach okr´gowych i koordynacja
tych post´powaƒ;

2) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z realizacjà
nadzoru procesowego przez Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego w zakresie spraw, o których mo-
wa w § 25 pkt 1;

3) opiniowanie wniosków o wyra˝enie zgody na wy-
stàpienie do sàdu wojskowego o dopuszczenie
dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego;

4) zbieranie i analizowanie informacji oraz materia-
∏ów dotyczàcych przest´pczoÊci zorganizowanej,
a tak˝e opracowywanie na ich podstawie ocen do-
tyczàcych kierunków i dynamiki tej przest´pczoÊci;

5) wspó∏dzia∏anie w koordynowaniu dzia∏alnoÊci jed-
nostek i innych organów paƒstwowych w zakresie
Êcigania przest´pczoÊci zorganizowanej i zwalcza-
nia terroryzmu, Êcigania przest´pczoÊci zorganizo-
wanej, korupcji, prania pieni´dzy, handlu ludêmi,
produkcji Êrodków odurzajàcych i psychotropo-
wych oraz obrotu nimi;

6) wspó∏uczestniczenie we wspó∏pracy mi´dzynaro-
dowej w zakresie opracowywania strategii zwal-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976.
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czania mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorgani-
zowanej oraz Êcigania jej sprawców, wspó∏dzia∏a-
nie z polskim przedstawicielem w Eurojust oraz
z przedstawicielami innych organizacji mi´dzyna-
rodowych i ponadnarodowych dzia∏ajàcych na
podstawie umów mi´dzynarodowych ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolità Polskà w zakresie zwal-
czania przest´pczoÊci zorganizowanej i terrory-
zmu — w zakresie w∏aÊciwoÊci jednostek;

7) analiza kryminalna w sprawach nale˝àcych do za-
kresu dzia∏ania oddzia∏u;

8) kszta∏towanie praktyki Êcigania na podstawie pro-
wadzonych analiz i badaƒ w zakresie w∏aÊciwoÊci
oddzia∏u;

9) wykonywanie zadaƒ dotyczàcych realizacji kom-
petencji Prokuratora Generalnego, w zakresie kon-
troli operacyjnej, czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych dokonywanych przez uprawnione or-
gany — podejmowanych w ramach upowa˝nienia
udzielonego w tym zakresie Naczelnemu Prokura-
torowi Wojskowemu;

10) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldun-
ków w zakresie kompetencji oddzia∏u.

§ 19. Do podstawowych zadaƒ Oddzia∏u Post´po-
wania Sàdowego w Naczelnej Prokuraturze Wojsko-
wej nale˝y:

1) ocena zasadnoÊci wnoszonych Êrodków odwo-
∏awczych od orzeczeƒ wojskowych sàdów okr´go-
wych jako sàdów pierwszej instancji;

2) opracowywanie nadzwyczajnych Êrodków zaskar-
˝enia od wyroków IWSN jako sàdu odwo∏awczego;

3) udzia∏ prokuratorów przed IWSN w post´powaniu
odwo∏awczym, post´powaniu zwiàzanym z rozpo-
znaniem nadzwyczajnych Êrodków zaskar˝enia oraz
w innych, ustawowo okreÊlonych przypadkach;

4) prowadzenie spraw w przedmiocie kasacji okreÊ-
lonej w art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.3)), zwanej dalej „kpk”, oraz
w innych przypadkach i na zasadach okreÊlonych
odr´bnymi przepisami;

5) prowadzenie spraw o u∏askawienie;

6) analizowanie spraw dotyczàcych pytaƒ prawnych
i przygotowywanie projektów dokumentów oraz
opiniowanie projektów uchwa∏ IWSN;

7) sprawowanie nadzoru s∏u˝bowego nad post´po-
waniem sàdowym prowadzonym przez wojskowe
prokuratury okr´gowe oraz monitorowanie nad-
zoru wojskowych prokuratur okr´gowych w sto-
sunku do wojskowych prokuratur garnizonowych
w zakresie post´powania sàdowego;

8) koordynowanie spraw zwiàzanych z udzia∏em pro-
kuratorów w post´powaniu wykonawczym;

9) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldun-
ków w zakresie kompetencji oddzia∏u.

§ 20. 1. Do podstawowych zadaƒ Wydzia∏u Praw-
nego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej nale˝y:

1) prowadzenie prac legislacyjnych, w tym:

a) opracowywanie projektów ustaw, rozporzàdzeƒ,
zarzàdzeƒ i innych aktów normatywnych,

b) opracowywanie pod wzgl´dem redakcyjno-le-
gislacyjnym projektów rozporzàdzeƒ, zarzàdzeƒ
i innych aktów normatywnych przedstawio-
nych przez inne komórki organizacyjne,

c) opracowywanie oraz opiniowanie przedstawio-
nych przez Departament Prawny Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz inne resorty projektów
stanowiska Rzàdu w sprawie projektów ustaw
i uchwa∏;

2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych ko-
mórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, projektów aktów normatyw-
nych i nienormatywnych w zakresie zgodnoÊci
z przepisami prawa;

3) wspó∏dzia∏anie w opracowywaniu projektów ak-
tów normatywnych przygotowywanych i wyda-
wanych poza Naczelnà Prokuraturà Wojskowà
oraz udzia∏ w konferencjach i posiedzeniach, na
których te akty sà rozpatrywane;

4) wydawanie opinii dotyczàcych treÊci obowiàzujà-
cych przepisów prawnych; 

5) prowadzenie ewidencji i zbioru wewn´trznych ak-
tów normatywnych Naczelnego Prokuratora Woj-
skowego.

2. W sk∏ad Wydzia∏u Prawnego w Naczelnej Proku-
raturze Wojskowej wchodzi stanowisko pracy przewi-
dziane dla radcy prawnego, który zapewnia obs∏ug´
prawnà oraz sprawuje zast´pstwo sàdowe Naczelne-
go Prokuratora Wojskowego we wszystkich sprawach
prowadzonych przez Naczelnà Prokuratur´ Wojskowà
i jednostki podleg∏e.

§ 21. Do podstawowych zadaƒ Wydzia∏u Kadr
i Szkolenia w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej nale˝y:

1) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z naborem i po-
wo∏ywaniem kandydatów na stanowiska prokura-
torów oraz z wyznaczaniem asesorów i wojsko-
wych aplikantów prokuratorskich, a tak˝e z zawie-
raniem stosunków pracy z kandydatami na stano-
wiska urz´dników i innych pracowników Naczel-
nej Prokuratury Wojskowej;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308
i Nr 214, poz. 1344.
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2) wykonywanie zadaƒ personalno-kadrowych zwià-
zanych z przebiegiem s∏u˝by prokuratorskiej, za-
wodowej s∏u˝by wojskowej oraz wynikajàcych ze
stosunku pracy urz´dników i innych pracowników
Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

3) prowadzenie spraw prokuratorów w stanie spo-
czynku oraz cz∏onków ich rodzin, pobierajàcych
uposa˝enie lub uposa˝enie rodzinne;

4) przygotowywanie wystàpieƒ lub wniosków do
Ministra SprawiedliwoÊci-Prokuratora Generalne-
go i Ministra Obrony Narodowej w sprawach wy-
nikajàcych ze stosunku s∏u˝bowego prokuratorów
i wojskowych aplikantów prokuratorskich;

5) przygotowywanie projektów powo∏aƒ prokurato-
rów do pe∏nienia funkcji oraz powierzenia pe∏nie-
nia funkcji, mianowania asesorów i wojskowych
aplikantów prokuratorskich oraz decyzji personal-
nych w sprawie wyznaczeƒ na stanowiska s∏u˝bo-
we asesorów i wojskowych aplikantów prokura-
torskich;

6) przygotowywanie dokumentów w sprawach dele-
gowania prokuratorów i wojskowych aplikantów
prokuratorskich do innych jednostek;

7) realizowanie czynnoÊci zwiàzanych z typowaniem
kandydatów i kierowaniem ich do s∏u˝by poza
granicami kraju;

8) opracowywanie dokumentów zwiàzanych z doko-
nywaniem zmian w etatach jednostek oraz ich
przeformowaniem;

9) wykonywanie zadaƒ s∏u˝by bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy;

10) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z nadawa-
niem orderów i odznaczeƒ;

11) planowanie i sprawozdawczoÊç w sprawach ka-
drowych w zakresie wskazanym przez Naczelnego
Prokuratora Wojskowego;

12) sprawowanie nadzoru i kontroli nad sprawami ka-
drowymi realizowanymi przez podleg∏e Naczelne-
mu Prokuratorowi Wojskowemu jednostki oraz re-
alizowanie szkoleƒ w tym zakresie;

13) prowadzenie informatycznej ewidencji ˝o∏nierzy
zawodowych, prokuratorów nieb´dàcych oficera-
mi, urz´dników i innych pracowników; 

14) w zakresie szkolenia:

a) nadzorowanie i organizowanie szkolenia proku-
ratorów, urz´dników i innych pracowników Na-
czelnej Prokuratury Wojskowej oraz podleg∏ych
jednostek,

b) koordynowanie szkolenia w zakresie informaty-
zacji na terenie jednostek,

c) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem facho-
wym i szkoleniem wojskowych aplikantów pro-
kuratorskich,

d) wspó∏praca z Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury;

15) utrzymywanie merytorycznych, roboczych kontak-
tów z departamentami w∏aÊciwymi w sprawach
kadr Ministerstwa SprawiedliwoÊci i Ministerstwa
Obrony Narodowej;

16) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldun-
ków w zakresie kompetencji wydzia∏u.

Oddzia∏ 3

Struktura wojskowej prokuratury okr´gowej

§ 22. W sk∏ad wojskowej prokuratury okr´gowej
wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:

1) wydzia∏ prezydialny;

2) wydzia∏ Êledczy;

3) wydzia∏ do spraw przest´pczoÊci zorganizowanej;

4) wydzia∏ post´powania przygotowawczego;

5) wydzia∏ post´powania sàdowego.

§ 23. Do podstawowych zadaƒ wydzia∏u prezydial-
nego wojskowej prokuratury okr´gowej nale˝y:

1) prowadzenie spraw:

a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,

b) finansowych, administracyjno-gospodarczych
i socjalno-bytowych;

2) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania
prawa i profilaktyki;

3) kontrola sprzeciwów i wystàpieƒ opracowywa-
nych przez podleg∏e wojskowe prokuratury garni-
zonowe;

4) zbieranie i analiza danych dotyczàcych stanu prze-
st´pczoÊci oraz danych statystycznych (sprawo-
zdania zbiorcze);

5) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z systemem in-
formatycznym ProkStat;

6) sprawowanie nadzoru nad pracà sekretariatu
w zakresie ustalonym w rozkazie organizacyjnym;

7) wykonywanie zadaƒ s∏u˝by bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, w tym równie˝ wobec podleg∏ych woj-
skowych prokuratur garnizonowych.

§ 24. Do podstawowych zadaƒ wydzia∏u Êledczego
wojskowej prokuratury okr´gowej nale˝y:

1) prowadzenie Êledztw i dochodzeƒ w∏asnych, nad-
zorowanie Êledztw i dochodzeƒ prowadzonych
przez inne organy lub im powierzonych:

a) o czyny zabronione wyczerpujàce znamiona
przest´pstwa, dla których w∏aÊciwy jest wojsko-
wy sàd okr´gowy (z wyjàtkiem spraw nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci wydzia∏u do spraw prze-
st´pczoÊci zorganizowanej wojskowej prokura-
tury okr´gowej i spraw zleconych wojskowej
prokuraturze garnizonowej do prowadzenia
przez wojskowego prokuratora okr´gowego), 
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b) innych, w tym równie˝ zleconych do prowadze-
nia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego
lub wojskowego prokuratora okr´gowego;

2) udzia∏ prokuratorów w post´powaniu sàdowym
w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyga-
nych w pierwszej instancji oraz w toku czynnoÊci
sàdowych w post´powaniu przygotowawczym.

§ 25. Do podstawowych zadaƒ wydzia∏u do spraw
przest´pczoÊci zorganizowanej wojskowej prokuratu-
ry okr´gowej nale˝y:

1) prowadzenie Êledztw i dochodzeƒ w∏asnych, nad-
zorowanie Êledztw i dochodzeƒ prowadzonych
przez inne organy lub im powierzonych, w spra-
wach o czyny zabronione wyczerpujàce znamiona
przest´pstwa:

a) okreÊlone w rozdzia∏ach XVI—XVIII ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z póên. zm.4)), zwanej dalej „kk”,

b) o charakterze terrorystycznym,

c) noszàce cechy zorganizowanej przest´pczoÊci,

d) ∏apownictwa i p∏atnej protekcji, gdy sprawcà
jest oficer starszy lub pope∏niony czyn jest
zwiàzany z dzia∏alnoÊcià: organów w∏adzy usta-
wodawczej, organów administracji rzàdowej
(w tym w szczególnoÊci z dzia∏alnoÊcià jedno-
stek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Na-
rodowej), administracji samorzàdowej, wymia-
ru sprawiedliwoÊci, organów Êcigania i kontro-
li, albo wià˝àce si´ z wykonywaniem zadaƒ
s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa,

e) inne, które ze wzgl´du na wag´ sprawy, na pod-
stawie polecenia Naczelnego Prokuratora Woj-
skowego, zosta∏y przekazane do prowadzenia
przez Oddzia∏ do spraw Przest´pczoÊci Zorgani-
zowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

2) udzia∏ prokuratorów w post´powaniu sàdowym
w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyga-
nych w pierwszej instancji oraz w toku czynnoÊci
sàdowych w post´powaniu przygotowawczym;

3) obrót prawny z zagranicà w zakresie spraw pro-
wadzonych w wydziale.

§ 26. Do podstawowych zadaƒ wydzia∏u post´po-
wania przygotowawczego wojskowej prokuratury
okr´gowej nale˝y:

1) sprawowanie nadzoru procesowego zwiàzanego
z realizacjà uprawnieƒ wojskowego prokuratora

okr´gowego w post´powaniu przygotowawczym
prowadzonym przez podleg∏à wojskowà prokura-
tur´ okr´gowà i wojskowe prokuratury garnizo-
nowe;

2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru s∏u˝bowego
nad post´powaniami przygotowawczymi prowa-
dzonymi w podleg∏ych wojskowych prokuratu-
rach garnizonowych.

§ 27. Do podstawowych zadaƒ wydzia∏u post´po-
wania sàdowego wojskowej prokuratury okr´gowej
nale˝y:

1) udzia∏ prokuratorów w post´powaniu przed woj-
skowym sàdem okr´gowym;

2) nadzór nad udzia∏em prokuratorów wojskowej
prokuratury garnizonowej w post´powaniu przed
sàdem wojskowym;

3) udzia∏ prokuratorów przed sàdem wojskowym
w post´powaniu o wznowienie post´powania
i o u∏askawienie;

4) kontrola okresowa prawomocnych orzeczeƒ sàdo-
wych w podleg∏ych prokuraturach wojskowych.

§ 28. Do zadaƒ wydzia∏ów nale˝y ponadto za∏a-
twianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w za-
kresie kompetencji wydzia∏ów.

Oddzia∏ 4

Struktura organizacyjna wojskowej 
prokuratury garnizonowej

§ 29. W sk∏ad wojskowej prokuratury garnizono-
wej wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:

1) dzia∏ prezydialny;

2) dzia∏ post´powania karnego.

§ 30. Do podstawowych zadaƒ dzia∏u prezydialne-
go wojskowej prokuratury garnizonowej nale˝y:

1) prowadzenie spraw:

a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,

b) finansowych, administracyjno-gospodarczych
i socjalno-bytowych;

2) za∏atwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków
w zakresie kompetencji oddzia∏u;

3) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania
prawa i profilaktyki;

4) zbieranie i analiza danych dotyczàcych stanu prze-
st´pczoÊci oraz danych statystycznych (sprawo-
zdania zbiorcze);

5) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z systemem in-
formatycznym ProkStat;

6) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344.
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7) sprawowanie nadzoru nad pracà sekretariatu
w zakresie ustalonym w rozkazie organizacyjnym;

8) zapewnienie gotowoÊci i realizacja zadaƒ mobili-
zacyjnych.

§ 31. Do podstawowych zadaƒ dzia∏u post´powa-
nia karnego wojskowej prokuratury garnizonowej na-
le˝y:

1) prowadzenie Êledztw i dochodzeƒ w∏asnych, nad-
zorowanie Êledztw i dochodzeƒ prowadzonych
przez inne organy lub im powierzonych:

a) o czyny zabronione, wyczerpujàce znamiona
przest´pstwa innego ni˝ wymienione w § 24
pkt 1, 

b) innych, w tym równie˝ zleconych do prowadze-
nia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego
lub wojskowego prokuratora okr´gowego;

2) udzia∏ prokuratorów w post´powaniu sàdowym
w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyga-
nych w pierwszej instancji oraz w toku czynnoÊci
sàdowych w post´powaniu przygotowawczym;

3) za∏atwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków
w zakresie kompetencji dzia∏u.

Rozdzia∏ 2

Organizacja pracy i sposób kierowania pracà

Oddzia∏ 1

Organizacja pracy

§ 32. Prokurator, wykonujàc samodzielnie czynno-
Êci okreÊlone w ustawach, jest odpowiedzialny za pra-
wid∏owoÊç i terminowoÊç tych czynnoÊci, a zw∏aszcza
za treÊç i form´ postanowieƒ, zarzàdzeƒ i innych pism
procesowych oraz rzetelnoÊç ustnych sprawozdaƒ
i Êcis∏oÊç informacji.

§ 33. Prokurator podpisuje sporzàdzone przez sie-
bie pisma w ramach prowadzonych spraw, je˝eli prze-
pisy regulaminu lub wewn´trznego podzia∏u czynno-
Êci nie stanowià inaczej. Ka˝de pismo i adnotacja spo-
rzàdzone przez prokuratora powinny zawieraç jego
imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe (stopieƒ woj-
skowy) oraz dat´.

§ 34. W razie zmiany lub uchylenia przez prokura-
tora bezpoÊrednio prze∏o˝onego decyzji prokuratora
podleg∏ego prokurator podleg∏y przygotowuje projekt
nowej decyzji zgodnie z pisemnymi wytycznymi pro-
kuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego.

§ 35. Prokurator prze∏o˝ony, wydajàc polecenie,
powinien zachowaç drog´ s∏u˝bowà. Zachowanie ta-
kiej drogi obowiàzuje równie˝ w korespondencji
z prokuratorem prze∏o˝onym.

§ 36. Je˝eli polecenie zosta∏o wydane z pomini´-
ciem drogi s∏u˝bowej, wykonujàcy je prokurator za-
wiadamia o tym swojego bezpoÊredniego prze∏o˝o-
nego.

§ 37. Je˝eli po wydaniu polecenia, a przed jego
wykonaniem lub podczas wykonywania nastàpi istot-
na zmiana ustaleƒ faktycznych, uzasadniajàca potrze-
b´ wydania odmiennego polecenia, prokurator wyko-
nujàcy polecenie niezw∏ocznie informuje o tym proku-
ratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego lub zwierzchnika
s∏u˝bowego, a gdy nie jest to mo˝liwe, wykonuje po-
lecenie z uwzgl´dnieniem powsta∏ej zmiany lub od-
st´puje od wykonania, informujàc o tym niezw∏ocznie
wydajàcego polecenie.

§ 38. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, wojskowy
prokurator okr´gowy i wojskowy prokurator garnizo-
nowy okreÊlajà odpowiednio podzia∏ czynnoÊci podle-
g∏ych prokuratorów oraz zasady zast´powania si´
prokuratorów przy ich wykonaniu.

2. Odstàpienie od zasad post´powania ustalonych
w ust. 1 wymaga zgody zwierzchnika s∏u˝bowego,
a w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki niezw∏ocznego
powiadomienia zwierzchnika s∏u˝bowego po wykona-
niu czynnoÊci.

§ 39. W przypadku przekazania sprawy wed∏ug
w∏aÊciwoÊci jednostka, która spraw´ przekazuje, po-
dejmuje czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki. 

§ 40. W razie potrzeby dokonania czynnoÊci
w okr´gu dzia∏ania innego prokuratora prokurator
prowadzàcy post´powanie mo˝e zwróciç si´ do niego
o udzielenie pomocy prawnej.

§ 41. 1. W pisemnym wniosku o udzielenie pomocy
prawnej nale˝y wskazaç okolicznoÊci wymagajàce wy-
jaÊnienia oraz okreÊliç czynnoÊci, jakie majà byç wyko-
nane. Do wniosku powinny byç do∏àczone niezb´dne
odpisy akt sprawy. Akta lub odpowiednià ich cz´Êç
przesy∏a si´ tylko w razie istotnej potrzeby, majàc na
uwadze, aby nie hamowa∏o to toku post´powania.

2. Prokurator wezwany do udzielenia pomocy
prawnej powinien niezw∏ocznie dokonaç wnioskowa-
nych czynnoÊci, tak aby nie zachodzi∏a koniecznoÊç
ich powtarzania lub uzupe∏niania.

3. W uzasadnionych przypadkach prokurator we-
zwany do udzielenia pomocy prawnej jest uprawniony
do powierzenia dokonania wnioskowanych czynnoÊci
jednostkom ˚andarmerii Wojskowej lub innym orga-
nom uprawnionym do prowadzenia post´powaƒ.

4. Je˝eli w toku realizacji wniosku o pomoc praw-
nà wy∏oni si´ potrzeba dokonania innych czynnoÊci,
prokurator wezwany powinien niezw∏ocznie je wyko-
naç oraz poinformowaç o tym prokuratora wnioskujà-
cego.

5. Je˝eli wykonanie czynnoÊci w ramach pomocy
prawnej w terminie 14 dni jest niemo˝liwe, nale˝y
prokuratora wnioskujàcego o pomoc prawnà nie-
zw∏ocznie zawiadomiç o przyczynie zw∏oki, z poda-
niem terminu wykonania czynnoÊci.

§ 42. 1. Zawiadomienie o odmowie lub cz´Êciowej
odmowie uwzgl´dnienia petycji, skargi, wniosku lub
proÊby nale˝y wys∏aç zainteresowanemu bezzw∏ocz-
nie, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przys∏ugu-
jàcych mu uprawnieniach.
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2. Je˝eli petycja, skarga, wniosek lub proÊba po-
chodzi od osoby nieb´dàcej w stanie dochodziç
swych praw, prokurator, gdy nie jest obowiàzany do
podj´cia dzia∏ania z urz´du, powinien rozwa˝yç mo˝-
liwoÊç udzielenia tej osobie pomocy prawnej lub zain-
teresowaç w∏aÊciwà instytucj´ potrzebà udzielenia ta-
kiej pomocy.

§ 43. 1. Korespondencj´ mi´dzy jednostkami pod-
pisujà:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy — pisma kierowa-
ne do Prokuratora Generalnego oraz jego zast´p-
ców; inne pisma kierowane do Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci mogà podpisywaç zast´pca Naczel-
nego Prokuratora Wojskowego, szef oddzia∏u lub
szef wydzia∏u;

2) wojskowy prokurator okr´gowy — pisma kierowa-
ne do Naczelnego Prokuratora Wojskowego, jego
zast´pcy, szefa oddzia∏u lub wydzia∏u; inne pisma
do Naczelnej Prokuratury Wojskowej mo˝e podpi-
sywaç naczelnik wydzia∏u wojskowej prokuratury
okr´gowej;

3) wojskowy prokurator garnizonowy — pisma kie-
rowane do wojskowego prokuratora okr´gowego
oraz naczelnika wydzia∏u wojskowej prokuratury
okr´gowej; inne pisma do wojskowej prokuratury
okr´gowej mo˝e podpisywaç kierownik dzia∏u
wojskowej prokuratury garnizonowej, je˝eli woj-
skowy prokurator garnizonowy go do tego upo-
wa˝ni∏;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy lub prokurator
nadrz´dny dzia∏ajàcy w zakresie zleconych mu
czynnoÊci — pisma kierowane z Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej do wojskowej prokuratury okr´-
gowej i wojskowej prokuratury garnizonowej;

5) wojskowy prokurator okr´gowy lub prokurator
nadrz´dny dzia∏ajàcy w zakresie zleconych mu
czynnoÊci — pisma kierowane z wojskowej proku-
ratury okr´gowej do wojskowej prokuratury garni-
zonowej.

2. Wojskowy prokurator garnizonowy mo˝e na ˝à-
danie szefa oddzia∏u przekazaç korespondencj´ bez
poÊrednictwa wojskowego prokuratora okr´gowego,
o czym go informuje.

§ 44. 1. Pisma do organów administracji paƒstwo-
wej oraz do przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych paƒstw obcych przesy∏a si´
za poÊrednictwem w∏aÊciwego oddzia∏u lub wydzia∏u
Naczelnej Prokuratury Wojskowej, je˝eli przepisy
szczególne nie stanowià inaczej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do przesy∏ania
pism procesowych.

§ 45. Naczelny Prokurator Wojskowy ustala roz-
k∏ad czasu pracy w jednostkach, uwzgl´dniajàc roz-
k∏ad czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308), rozk∏ad czasu pracy urz´dów administra-
cji rzàdowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
Nr 170, poz. 1218, z póên. zm.5)) oraz w art. 1 ust. 1
pkt 12 i 14 i ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.6)).

§ 46. 1. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e zarzàdziç pe∏-
nienie przez prokuratorów dy˝urów po godzinach pra-
cy lub w dni wolne od pracy.

2. W razie niepe∏nienia dy˝urów, o których mowa
w ust. 1, nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç kontaktu s∏u˝bo-
wego z wyznaczonym prokuratorem po godzinach
pracy w celu za∏atwienia pilnych spraw.

§ 47. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, wojskowy
prokurator okr´gowy i wojskowy prokurator garnizo-
nowy, ich zast´pcy, inni wyznaczeni prokuratorzy
i urz´dnicy przyjmujà interesantów w sprawach zwià-
zanych z dzia∏alnoÊcià jednostek. 

2. Godziny przyj´ç interesantów ustala prokurator
prze∏o˝ony, przy czym przynajmniej raz w tygodniu
przyj´cia powinny si´ odbywaç w ustalonym dniu po
godzinach pracy.

3. Czas przyj´ç interesantów przez urz´dników nie
mo˝e byç krótszy ni˝ po∏owa czasu urz´dowania jed-
nostki.

Oddzia∏ 2

Kierowanie pracà wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury

§ 48. Naczelny Prokurator Wojskowy, wojskowi
prokuratorzy okr´gowi i wojskowi prokuratorzy garni-
zonowi zapewniajà prawid∏owà i sprawnà realizacj´
zadaƒ s∏u˝bowych w powierzonych im jednostkach
i komórkach organizacyjnych oraz w∏aÊciwà organiza-
cj´ pracy, a w szczególnoÊci:

1) dobór odpowiednich kadr;

2) usprawnianie organizacji i techniki pracy;

3) dba∏oÊç o sprawnoÊç post´powania i nale˝ytà kul-
tur´ pracy w podleg∏ej jednostce;

4) bie˝àcà wspó∏prac´ z podmiotami uprawnionymi
do prowadzenia post´powaƒ przygotowawczych;

5) sprawujà nadzór nad szkoleniem prokuratorów,
urz´dników i innych pracowników;

6) kierujà wykonaniem bud˝etu; 

7) wykonujà zarzàd i zapewniajà oszcz´dne gospo-
darowanie mieniem jednostki;

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
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8) czuwajà nad przestrzeganiem zasad ochrony i bez-
pieczeƒstwa obiektów jednostki;

9) rzetelnà i terminowà sprawozdawczoÊç staty-
stycznà;

10) ochron´ informacji niejawnych;

11) ochron´ danych osobowych.

§ 49. W celu realizacji zadaƒ s∏u˝bowych Naczelny
Prokurator Wojskowy i wojskowi prokuratorzy okr´-
gowi mogà wydawaç zarzàdzenia wewn´trzne, rozka-
zy, decyzje, pisma okólne i wytyczne, a wojskowi pro-
kuratorzy garnizonowi — rozkazy i decyzje.

§ 50. 1. Prokuratorzy, o których mowa w § 48, re-
prezentujà jednostki wobec organów paƒstwowych
i samorzàdowych, a tak˝e dowódców jednostek woj-
skowych dzia∏ajàcych na obszarze ich w∏aÊciwoÊci
oraz wspó∏dzia∏ajà z nimi w zakresie przewidzianym
w ustawach. 

2. W kontaktach z naczelnymi i centralnymi orga-
nami paƒstwowymi jednostki reprezentuje Naczelny
Prokurator Wojskowy.

3. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e powodowaç naruszenia niezale˝noÊci prokura-
tora, a zw∏aszcza pozaprawnego wp∏ywania na jego
decyzje i czynnoÊci.

§ 51. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, wojskowy
prokurator okr´gowy i wojskowy prokurator garnizo-
nowy dokonujà odpowiednio podzia∏u czynnoÊci pod-
leg∏ych im prokuratorów, urz´dników i innych pra-
cowników, okreÊlajàc zakres i rodzaj wykonywanych
przez nich zadaƒ, z jednoczesnym wskazaniem czyn-
noÊci zastrze˝onych dla siebie oraz form i zakresu
wewn´trznego nadzoru s∏u˝bowego, sporzàdzajà pla-
ny pracy obejmujàce wa˝niejsze dzia∏ania, w razie po-
trzeby zwo∏ujà odprawy, narady i konferencje oraz po-
dejmujà inne niezb´dne czynnoÊci dla prawid∏owego
i sprawnego kierowania jednostkà.

2. Przy podziale czynnoÊci nale˝y w miar´ mo˝li-
woÊci uwzgl´dniç kwalifikacje, uzdolnienia i doÊwiad-
czenie zawodowe poszczególnych prokuratorów, pra-
cowników sekretariatu, a tak˝e przestrzegaç zasady
równomiernego obcià˝enia ich pracà.

3. Podzia∏u czynnoÊci dokonuje si´ w formie zarzà-
dzenia, którego treÊç podaje si´ do wiadomoÊci
wszystkich prokuratorów, urz´dników i innych pra-
cowników, czyniàc o tym adnotacj´ z datà i podpisem
zainteresowanych.

§ 52. Prokurator jest obowiàzany:

1) na polecenie prze∏o˝onego wykonywaç równie˝
czynnoÊci, które nie nale˝à do jego obowiàzków
okreÊlonych podzia∏em czynnoÊci;

2) z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych, zw∏aszcza
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki albo na pole-
cenie prze∏o˝onego, wykonywaç swoje obowiàzki
tak˝e poza ustalonym czasem urz´dowania;

3) powiadomiç niezw∏ocznie prze∏o˝onego o prze-
szkodzie uniemo˝liwiajàcej pe∏nienie obowiàzków.

§ 53. 1. Prokuratorzy prze∏o˝eni i zwierzchnicy
s∏u˝bowi, niezale˝nie od sprawowania funkcji kierow-
niczych, powinni tak˝e wykonywaç czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzane z realizacjà zadaƒ ustawowych jed-
nostki.

2. Prokuratorzy powo∏ani do pe∏nienia funkcji wi-
zytatora, rzecznika prasowego, rzecznika dyscyplinar-
nego oraz kierownika szkolenia wykonujà tak˝e inne
zlecone im zadania, niewchodzàce w zakres pe∏nionej
funkcji.

Oddzia∏ 3

Formy i tryb sprawowania nadzoru

§ 54. 1. Prokurator prze∏o˝ony i zwierzchnik s∏u˝-
bowy sprawujà nadzór s∏u˝bowy nad czynnoÊciami
podleg∏ych prokuratorów.

2. Nadzór s∏u˝bowy jest realizowany jako
wewn´trzny nadzór s∏u˝bowy w ramach tej jednostki
lub jako zwierzchni nadzór s∏u˝bowy realizowany
przez jednostk´ wy˝szego stopnia. 

§ 55. 1. Wewn´trzny nadzór s∏u˝bowy prokurator
prze∏o˝ony sprawuje przez:

1) kontrol´ obcià˝enia i wydajnoÊci pracy podleg∏ych
prokuratorów;

2) ˝àdanie relacji o przebiegu czynnoÊci w poszcze-
gólnych sprawach i w razie potrzeby wydawanie
poleceƒ okreÊlajàcych kierunki post´powania;

3) zapoznawanie si´ z aktami prowadzonych post´-
powaƒ;

4) sprawdzanie przygotowania i poziomu wystàpieƒ
prokuratorskich przed sàdem wojskowym;

5) kontrol´ poziomu pracy podleg∏ych prokuratorów;

6) przeprowadzanie analiz prawid∏owoÊci realizacji
zadaƒ s∏u˝bowych.

2. Wewn´trzny nadzór s∏u˝bowy jest sprawowany
równie˝ przez aprobat´.

§ 56. Aprobacie podlegajà postanowienia o zawie-
szeniu post´powania, postanowienia koƒczàce post´-
powanie przygotowawcze, akty oskar˝enia oraz Êrod-
ki odwo∏awcze sporzàdzane przez asesora. 

§ 57. Udzielenie aprobaty lub odmowa jej udzielenia
nast´puje przez zamieszczenie na r´kopisie albo odpi-
sie pisma procesowego odpowiedniej adnotacji, daty
i podpisu oraz przez odciÊni´cie piecz´ci s∏u˝bowej.

§ 58. W razie odmowy aprobaty informuje si´ pi-
semnie asesora o powodach decyzji i udziela si´ mu
wskazówek dotyczàcych sposobu za∏atwienia sprawy
lub usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ. 

§ 59. Je˝eli uzyskanie aprobaty przed podj´ciem
decyzji jest niemo˝liwe lub w znacznym stopniu
utrudnione, a okolicznoÊci sprawy wymagajà nie-
zw∏ocznego dzia∏ania, prokurator decyduje samo-
dzielnie, zawiadamiajàc bezzw∏ocznie prze∏o˝onego
lub zwierzchnika s∏u˝bowego o zaj´tym stanowisku.
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§ 60. O wszcz´ciu Êledztwa oraz istotnych dla bie-
gu post´powania czynnoÊciach i zdarzeniach w toku
Êledztwa, w sprawach szczególnej wagi, ze wzgl´du
na ich rodzaj, charakter, skutki lub spo∏eczne oddzia∏y-
wanie, prokurator jest obowiàzany bezzw∏ocznie in-
formowaç prokuratora nadrz´dnego. Z w∏asnej inicja-
tywy prokurator powinien informowaç prokuratora
nadrz´dnego w sprawach zawi∏ych, zw∏aszcza gdy
sprawa wymaga konsultacji.

§ 61. 1. Wykonywanie zwierzchniego nadzoru
s∏u˝bowego polega w szczególnoÊci na udzielaniu
bezpoÊrednich konsultacji prokuratorowi prowadzà-
cemu lub nadzorujàcemu post´powanie przygoto-
wawcze, w szczególnoÊci w zakresie kierunków pro-
wadzonego post´powania i efektywnego wykonywa-
nia czynnoÊci procesowych. Przepis § 197 stosuje si´
odpowiednio.

2. Zwierzchni nadzór s∏u˝bowy jest sprawowany
z poszanowaniem zasady niezale˝noÊci prokuratora
prowadzàcego lub nadzorujàcego post´powanie przy-
gotowawcze.

3. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e, z w∏asnej inicjaty-
wy albo na wniosek prokuratora nadrz´dnego, proku-
ratora prowadzàcego lub nadzorujàcego post´powa-
nie przygotowawcze (przekazany drogà s∏u˝bowà),
albo na wniosek prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝o-
nego w stosunku do prokuratora prowadzàcego lub
nadzorujàcego post´powanie przygotowawcze, objàç
spraw´ zwierzchnim nadzorem s∏u˝bowym.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e, z w∏asnej
inicjatywy lub na wniosek podleg∏ego wojskowego
prokuratora okr´gowego, objàç zwierzchnim nadzo-
rem s∏u˝bowym post´powanie przygotowawcze pro-
wadzone lub nadzorowane przez prokuratora podleg-
∏ej wojskowej prokuratury garnizonowej.

5. Do sprawowania zwierzchniego nadzoru s∏u˝-
bowego prokurator podejmujàcy decyzj´ o obj´ciu
sprawy tym nadzorem wyznacza prokuratora kiero-
wanej przez siebie jednostki oraz zawiadamia o tym
kierownika jednostki, w której jest prowadzone lub
nadzorowane post´powanie przygotowawcze obj´te
zwierzchnim nadzorem s∏u˝bowym.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze
wzgl´du na wag´ lub zawi∏oÊç sprawy, Prokurator Ge-
neralny lub Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e po-
wierzyç sprawowanie zwierzchniego nadzoru s∏u˝bo-
wego prokuratorowi wykonujàcemu czynnoÊci s∏u˝-
bowe w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

7. Prokurator prowadzàcy lub nadzorujàcy post´-
powanie przygotowawcze jest obowiàzany przedsta-
wiç prokuratorowi sprawujàcemu zwierzchni nadzór
s∏u˝bowy, na jego ˝àdanie, akta sprawy w oryginale
lub w kserokopiach albo w formie zapisów na noÊni-
kach elektronicznych. Przedstawienie akt nie mo˝e
wstrzymywaç post´powania przygotowawczego.

8. Prokurator sprawujàcy zwierzchni nadzór s∏u˝-
bowy nie ma prawa wydawania poleceƒ dotyczàcych
prowadzenia post´powania prokuratorowi prowadzà-
cemu lub nadzorujàcemu post´powanie przygoto-

wawcze. Je˝eli prokurator sprawujàcy zwierzchni
nadzór s∏u˝bowy stwierdzi potrzeb´ wydania takiego
polecenia, wyst´puje z pisemnym wnioskiem o jego
wydanie do prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego
nad prokuratorem prowadzàcym lub nadzorujàcym
post´powanie przygotowawcze, a w razie potrzeby 
— do prokuratora nadrz´dnego nad prokuratorem
prowadzàcym lub nadzorujàcym post´powanie przy-
gotowawcze.

9. Prokurator sprawujàcy zwierzchni nadzór s∏u˝-
bowy mo˝e, w formie pisemnej, wystàpiç o przej´cie
nadzorowanej sprawy do prowadzenia przez innego
prokuratora albo prokuratora nadrz´dnego nad pro-
kuratorem prowadzàcym lub nadzorujàcym post´po-
wanie przygotowawcze.

10. Prokurator sprawujàcy zwierzchni nadzór s∏u˝-
bowy nad post´powaniem prowadzonym w prokura-
turze ni˝szego stopnia nie mo˝e rozstrzygaç za˝aleƒ
na powzi´te w toku tego post´powania, na jego pole-
cenie lub za jego zgodà, postanowienia i inne decyzje
podlegajàce zaskar˝eniu. Do rozstrzygni´cia takiego
za˝alenia wyznacza si´ innego prokuratora.

§ 62. O stwierdzonych w toku zwierzchniego nad-
zoru s∏u˝bowego przypadkach oczywistej i ra˝àcej ob-
razy przepisów prawa przez prokuratora zawiadamia
si´ prze∏o˝onego dyscyplinarnego.

§ 63. Funkcje nadzorcze sà realizowane tak˝e po-
przez wizytacje i lustracje.

§ 64. 1. Nadzór procesowy nad post´powaniem
przygotowawczym prowadzonym przez Komend´
G∏ównà ˚andarmerii Wojskowej, Agencj´ Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub Centralne Biuro Antykorup-
cyjne sprawuje w∏aÊciwa wojskowa prokuratura okr´-
gowa, a w odniesieniu do jednostek terenowych tych
organów — w∏aÊciwa wojskowa prokuratura garnizo-
nowa.

2. W wyjàtkowych sytuacjach wojskowy prokura-
tor okr´gowy mo˝e powierzyç sprawowanie nadzoru
procesowego nad post´powaniem przygotowaw-
czym prowadzonym przez Komend´ G∏ównà ˚andar-
merii Wojskowej, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne równie˝
podleg∏ej wojskowej prokuraturze garnizonowej.

Oddzia∏ 4

Wizytacja i lustracja

§ 65. 1. Wizytacj´ i lustracj´ przeprowadza si´
stosownie do potrzeb, w szczególnoÊci gdy pojawià
si´ sygna∏y o istotnych nieprawid∏owoÊciach w dzia-
∏alnoÊci danej prokuratury. 

2. Wizytacj´ nale˝y przeprowadzaç nie rzadziej ni˝
co 5 lat. 

3. Lustracj´ przeprowadza si´ w celu kontroli nie-
prawid∏owoÊci na wybranych odcinkach pracy lub
gdy zachodzi potrzeba zbadania przyczyn uchybieƒ
w pracy albo nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu jednostki.
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§ 66. 1. Wizytacja i lustracja obejmujà:

1) kontrol´ realizacji ustawowych zadaƒ przez jed-
nostki, a zw∏aszcza badanie prawid∏owoÊci i pozio-
mu pracy;

2) ocen´ wype∏niania obowiàzków s∏u˝bowych przez
prokuratorów, urz´dników i innych pracowników
oraz ich kwalifikacji zawodowych i kultury pracy;

3) ocen´ sposobu kierowania jednostkà, organizacji
pracy i podzia∏u czynnoÊci.

2. W toku wizytacji i lustracji udziela si´ instrukta-
˝u niezb´dnego dla usprawnienia dzia∏ania kontrolo-
wanych jednostek i pomocy w rozwiàzywaniu bie˝à-
cych problemów.

3. Wizytacja nie powinna trwaç d∏u˝ej ni˝ 14 kolej-
nych dni roboczych.

§ 67. 1. Zarzàdzenie o przeprowadzeniu wizytacji
lub lustracji wojskowej prokuratury okr´gowej i woj-
skowej prokuratury garnizonowej wydaje Naczelny
Prokurator Wojskowy.

2. Zarzàdzenie o przeprowadzeniu lustracji woj-
skowej prokuratury garnizonowej mo˝e wydaç tak˝e
wojskowy prokurator okr´gowy.

§ 68. 1. W zarzàdzeniu o przeprowadzeniu wizytacji
lub lustracji okreÊla si´ zadania, zakres, termin oraz
sk∏ad zespo∏u wizytacyjnego lub lustracyjnego, ze
wskazaniem prokuratora — przewodniczàcego zespo∏u.

2. O zamierzonej wizytacji zawiadamia si´ wojsko-
wego prokuratora okr´gowego lub wojskowego pro-
kuratora garnizonowego w terminie umo˝liwiajàcym
przygotowanie ˝àdanych materia∏ów i akt. Termin ten
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni.

§ 69. 1. Wizytacj´ i lustracj´ przeprowadzajà pro-
kuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

2. Lustracj´ wojskowej prokuratury garnizonowej
przeprowadzajà wizytatorzy wojskowej prokuratury
okr´gowej.

§ 70. Do sk∏adu zespo∏ów, o których mowa w § 69,
mogà byç powo∏ywani równie˝ inni prokuratorzy oraz
urz´dnicy.

§ 71. Wizytacja obejmuje zbadanie i ocen´ podsta-
wowych dzia∏ów pracy jednostki:

1) Êledztw i dochodzeƒ oraz post´powania w spra-
wach o wykroczenia;

2) post´powania przed sàdem wojskowym i post´-
powania wykonawczego;

3) kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki;

4) dzia∏alnoÊci organizacyjnej, administracyjnej, szko-
leniowej oraz biurowoÊci.

§ 72. Wizytacja wojskowej prokuratury okr´gowej
obejmuje tak˝e zbadanie jakoÊci nadzoru s∏u˝bowego
nad podstawowymi dzia∏ami pracy podleg∏ych jed-
nostek.

§ 73. Poczynione w toku wizytacji (lustracji) ustale-
nia omawia si´ z zainteresowanymi prokuratorami
i urz´dnikami, wys∏uchujàc ich wyjaÊnieƒ. O istotniej-
szych spostrze˝eniach, wskazujàcych na potrzeb´ bez-
zw∏ocznego usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owo-
Êci, informuje si´ odpowiednio wojskowego prokura-
tora okr´gowego lub wojskowego prokuratora garni-
zonowego.

§ 74. 1. Z przebiegu wizytacji i lustracji sporzàdza
si´ sprawozdanie.

2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawieraç:

1) okreÊlenie zakresu wizytacji;

2) poczynione ustalenia oraz, w razie potrzeby, zale-
cany sposób usuni´cia przyczyn stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci;

3) oceny badanych dzia∏ów pracy i ogólnà ocen´
kontrolowanej jednostki oraz okreÊlenie poziomu
pracy prokuratorów, urz´dników i innych pracow-
ników, a tak˝e osobnà ocen´ pracy wojskowego
prokuratora okr´gowego lub wojskowego proku-
ratora garnizonowego;

4) wnioski koƒcowe.

§ 75. 1. Sprawozdanie z lustracji powinno zawie-
raç dane dotyczàce zakresu poczynionych ustaleƒ,
ujawnionych uchybieƒ i ich przyczyn, wskazanie pod-
j´tych w toku lustracji Êrodków oraz wynikajàce z niej
wnioski.

2. W sprawozdaniu z wizytacji i lustracji nale˝y
wskazaç zakres badaƒ dokonywanych przez poszcze-
gólnych cz∏onków zespo∏u wizytacyjnego lub lustra-
cyjnego, a w za∏àczniku do sprawozdania — wykaz
zbadanych spraw.

§ 76. Przy formu∏owaniu ocen bierze si´ pod uwa-
g´ ustalenia dotyczàce zw∏aszcza:

1) prawid∏owoÊci czynnoÊci procesowych;

2) sprawnoÊci i poziomu prowadzonych albo nadzo-
rowanych post´powaƒ;

3) wszechstronnoÊci oraz dok∏adnoÊci w zakresie
ustaleƒ faktycznych;

4) przestrzegania terminów procesowych;

5) trafnoÊci podejmowanych decyzji oraz poziomu
sporzàdzanych orzeczeƒ i innych pism proceso-
wych;

6) aktywnoÊci i poziomu wystàpieƒ prokuratorskich
w post´powaniu sàdowym;

7) prawid∏owoÊci oceny orzeczeƒ sàdowych i prakty-
ki odwo∏awczej;

8) racjonalnoÊci dzia∏aƒ kontrolnych i profilaktycznych;

9) poziomu dzia∏alnoÊci organizacyjnej, administra-
cyjnej, szkoleniowej oraz biurowoÊci.
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§ 77. 1. Za oczywiÊcie ra˝àce uchybienia w pracy
uwa˝a si´ zw∏aszcza:

1) znacznà i zawinionà przewlek∏oÊç post´powania;

2) bezpodstawny wniosek o zastosowanie przez sàd
tymczasowego aresztowania lub podj´cie przez
prokuratora innej bezpodstawnej decyzji w przed-
miocie tymczasowego aresztowania;

3) bezpodstawne postanowienie koƒczàce post´po-
wanie przygotowawcze;

4) nieuzasadniony akt oskar˝enia;

5) oczywiÊcie nies∏uszny wniosek w zakresie wymia-
ru kary;

6) niezaskar˝enie oczywiÊcie nies∏usznego orzecze-
nia sàdowego;

7) zawinione niewykonanie polecenia prze∏o˝onego
dotyczàcego treÊci czynnoÊci lub niezachowanie
terminu zawitego;

8) zawinione przez prokuratora odstàpienie od prze-
prowadzenia zaplanowanych czynnoÊci profilak-
tycznych lub kontrolnych;

9) odstàpienie od wniesienia sprzeciwu lub wystà-
pienia;

10) nieprzestrzeganie przepisów o post´powaniu
z dokumentami niejawnymi w sprawach karnych.

2. Przy formu∏owaniu ogólnej oceny kontrolowa-
nej jednostki uwzgl´dnia si´ ponadto:

1) stan kadrowy i warunki pracy prokuratury obj´tej
kontrolà;

2) stopieƒ obcià˝enia sprawami jednego prokuratora
lub urz´dnika;

3) odsetek skomplikowanych spraw;

4) liczb´ oraz zasadnoÊç skarg na prokuratorów
i urz´dników.

3. Przy ustalaniu wyników wizytacji ocenia si´ po-
szczególne dzia∏y pracy oraz funkcjonowanie kontro-
lowanej prokuratury, okreÊlajàc, czy i w jakim stopniu
wywiàzuje si´ ona z ustawowych zadaƒ, z uwzgl´d-
nieniem wyników poprzedniej kontroli.

§ 78. Sprawozdanie z wizytacji w terminie 30 dni
od dnia jej zakoƒczenia przesy∏a si´ kierownikowi
kontrolowanej jednostki, który ma prawo zg∏osiç uwa-
gi do sprawozdania w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania. W razie potrzeby do tych uwag ustosun-
kowuje si´ zespó∏ wizytacyjny.

§ 79. Przedstawionà przez zespó∏ wizytacyjny oce-
n´ pracy prokuratury zatwierdza, po rozpatrzeniu
ewentualnych uwag kierownika kontrolowanej jed-
nostki, Naczelny Prokurator Wojskowy, który podpisu-
je równie˝ zalecenia powizytacyjne.

§ 80. Wyniki wizytacji omawia si´ na naradzie pro-
kuratorów kontrolowanej jednostki w terminie 30 dni
od dnia przekazania uwag do sprawozdania z wizytacji.

§ 81. Omówienie wyników wizytacji odbywa si´
z udzia∏em Naczelnego Prokuratora Wojskowego
i wojskowego prokuratora okr´gowego.

§ 82. W razie stwierdzenia oczywiÊcie ra˝àcych
uchybieƒ przeprowadza si´, po up∏ywie wyznaczone-
go terminu, sprawdzenie wykonania zaleceƒ powizy-
tacyjnych.

§ 83. 1. Sprawozdanie z lustracji, w terminie 14 dni
od dnia jej zakoƒczenia, przesy∏a si´ kierownikowi
kontrolowanej jednostki, który w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania mo˝e zg∏osiç uwagi.

2. Po rozpatrzeniu zg∏oszonych uwag Naczelny
Prokurator Wojskowy lub wojskowy prokurator okr´-
gowy bez zb´dnej zw∏oki zatwierdza zalecenia polu-
stracyjne, które przekazuje si´ odpowiednio wojsko-
wemu prokuratorowi okr´gowemu lub wojskowemu
prokuratorowi garnizonowemu, okreÊlajàc termin ich
wykonania.

§ 84. Przepisy oddzia∏u nie majà zastosowania do
doraênych lustracji zakoƒczonych lub toczàcych si´
post´powaƒ przygotowawczych i sprawdzajàcych, do-
konywanych na polecenie Prokuratora Generalnego
lub Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Z ustaleƒ
dokonanych w toku tych lustracji sporzàdza si´ spra-
wozdanie, które przedstawia si´ organowi zlecajàce-
mu badanie w terminie okreÊlonym przez ten organ.

DZIA¸ III

Post´powanie przygotowawcze

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 85. Âledztwo lub dochodzenie wszcz´te w spra-
wie prowadzi si´ w stosunku do wszystkich czynów
ujawnionych w jego toku.

§ 86. Jednym post´powaniem przygotowawczym
obejmuje si´ wszystkie czyny pozostajàce w zwiàzku
podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stano-
wiàcym podstaw´ jego wszcz´cia, chyba ˝e zachodzà
okolicznoÊci, o których mowa w art. 34 § 3 kpk.

§ 87. W przypadku ∏àczenia spraw w jedno post´-
powanie przygotowawcze post´powanie wszcz´te
póêniej w∏àcza si´ do post´powania wszcz´tego
wczeÊniej.

§ 88. 1. Niezale˝nie od dnia wszcz´cia równocze-
Ênie prowadzonych post´powaƒ do∏àcza si´ materia-
∏y dochodzenia do akt Êledztwa, materia∏y innych po-
st´powaƒ do akt Êledztwa, akta innych spraw do spra-
wy, w której zastosowano tymczasowe aresztowanie.

2. W przypadku po∏àczenia spraw czas trwania po-
st´powania przygotowawczego liczy si´ od dnia naj-
wczeÊniej wszcz´tego post´powania.

§ 89. W przypadku wy∏àczenia do odr´bnego po-
st´powania przygotowawczego materia∏ów dotyczà-
cych niektórych osób lub czynów b´dàcych przedmio-
tem post´powania wydaje si´ postanowienie o wy∏à-
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czeniu materia∏ów do odr´bnego post´powania,
w którym wskazuje si´ materia∏y podlegajàce wy∏à-
czeniu przez okreÊlenie numerów kart akt i oznaczenie
dowodów. 

§ 90. Czas trwania wy∏àczonego post´powania
przygotowawczego liczy si´ od dnia wszcz´cia post´-
powania pierwotnego tylko wtedy, gdy w zakresie wy-
∏àczonych materia∏ów dotyczàcych niektórych osób
lub czynów b´dàcych przedmiotem post´powania by-
∏y dokonywane czynnoÊci procesowe. W takim przy-
padku wy∏àcza si´ do odr´bnego post´powania przy-
gotowawczego odpis postanowienia o wszcz´ciu
Êledztwa lub dochodzenia. W pozosta∏ych przypad-
kach wydaje si´ postanowienie o wszcz´ciu Êledztwa
lub dochodzenia na podstawie wy∏àczonych materia-
∏ów dotyczàcych niektórych osób lub czynów b´dà-
cych przedmiotem post´powania.

§ 91. Je˝eli zachodzi potrzeba uzyskania zezwole-
nia sàdu dyscyplinarnego na pociàgni´cie prokurato-
ra do odpowiedzialnoÊci karnej za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe, prokurator prowadzàcy
Êledztwo, po dokonaniu niezb´dnych czynnoÊci do-
wodowych, wyst´puje do prokuratora prze∏o˝onego
o skierowanie do sàdu dyscyplinarnego wniosku o ze-
zwolenie na Êciganie. 

§ 92. W razie przekazania sprawy innej jednostce
organizacyjnej na podstawie § 101 ust. 1 z wnioskiem
o zezwolenie na Êciganie wyst´puje prokurator prze-
∏o˝ony prokuratora prowadzàcego Êledztwo, w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia post´powa-
nia. O skierowaniu wniosku o zezwolenie na Êciganie
nale˝y poinformowaç prze∏o˝onego dyscyplinarnego
prokuratora, którego dotyczy ten wniosek.

§ 93. 1. W razie stwierdzenia w toku post´powa-
nia, ˝e przest´pstwo jest Êcigane na wniosek, nale˝y
uzyskaç oÊwiadczenie pokrzywdzonego lub upraw-
nionego dowódcy jednostki wojskowej, czy ˝àda on
Êcigania.

2. Prokurator wyra˝a zgod´ na cofni´cie wniosku
o Êciganie lub odmawia jej w drodze zarzàdzenia.
Przepis art. 658 § 3 kpk stosuje si´ odpowiednio.

§ 94. Prokurator, który wszczà∏ lub nadzoruje po-
st´powanie przygotowawcze w sprawie o przest´p-
stwo lub przest´pstwo skarbowe pope∏nione na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci kilku prokuratur, prowadzi lub
nadzoruje je do zakoƒczenia, tak˝e po wy∏àczeniu ma-
teria∏ów do odr´bnego post´powania, chyba ˝e prze-
kazanie sprawy innemu prokuratorowi, w∏aÊciwemu
miejscowo, b´dzie mia∏o istotny wp∏yw na przebieg
i wyniki post´powania.

§ 95. W sprawach o czyny zabronione wyczerpujà-
ce znamiona przest´pstwa okreÊlonego w art. 209 kk
post´powanie przygotowawcze prowadzi si´ w okr´-
gu, w którym zamieszkuje pokrzywdzony.

§ 96. W sprawach o czyny zabronione pope∏nione
za poÊrednictwem sieci teleinformatycznej i tele-
komunikacyjnej post´powanie przygotowawcze pro-
wadzi si´ w okr´gu, w którym dzia∏a∏ sprawca.

§ 97. Prokurator zawiadomiony o dokonanym
przest´pstwie, co do którego nie jest w∏aÊciwy miej-

scowo, jest obowiàzany zapewniç niezw∏oczne doko-
nanie czynnoÊci niezb´dnych dla zabezpieczenia Êla-
dów i dowodów przest´pstwa, a nast´pnie przekazaç
spraw´ wed∏ug w∏aÊciwoÊci.

§ 98. W sprawach o czyn zabroniony wyczerpujà-
cy znamiona okreÊlone w art. 278 kk, a pope∏niony
w transporcie làdowym, wodnym lub powietrznym,
lub o inne czyny zabronione pope∏nione na szkod´ pa-
sa˝erów w razie niemo˝noÊci ustalenia miejsca pope∏-
nienia przest´pstwa w∏aÊciwy do prowadzenia albo
nadzorowania post´powania przygotowawczego jest
prokurator, w którego okr´gu dzia∏ania przest´pstwo
zosta∏o ujawnione.

§ 99. W razie niemo˝noÊci okreÊlenia miejsca
ujawnienia czynu zabronionego, o którym mowa
w § 98, w∏aÊciwy jest prokurator, który przyjà∏ lub
w którego okr´gu dzia∏ania przyj´to zawiadomienie
o przest´pstwie.

§ 100. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury okreÊlajà:

1) przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze; 

2) przepisy § 94—99.

2. Decyzja o przekazaniu sprawy wed∏ug w∏aÊci-
woÊci miejscowej innej wojskowej jednostce organi-
zacyjnej prokuratury nie wymaga formy postanowie-
nia i nie podlega zaskar˝eniu.

3. Spór o w∏aÊciwoÊç miejscowà mi´dzy jednost-
kami równorz´dnymi rozstrzyga kierownik jednostki
nadrz´dnej nad prokuraturà, która decyzj´ o przekaza-
niu jej sprawy uzna∏a za nietrafnà i wystàpi∏a o roz-
strzygni´cie sporu.

§ 101. 1. Kierownik jednostki nadrz´dnej mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przekazaç
podleg∏ej jednostce do prowadzenia lub nadzorowa-
nia spraw´ z wy∏àczeniem zasad wynikajàcych z prze-
pisów, o których mowa w § 100 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje odpowiednio szef Oddzia-
∏u do spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, wyznaczajàc do prowadzenia
post´powania w danej sprawie w∏aÊciwy wydzia∏ do
spraw przest´pczoÊci zorganizowanej w wojskowej
prokuraturze okr´gowej.

§ 102. Zarzàdzenie prokuratora w prowadzonym
lub nadzorowanym przez niego post´powaniu przy-
gotowawczym mo˝e byç wydane ustnie, je˝eli nie
przys∏uguje na nie za˝alenie. Prokurator sporzàdza
w aktach nadzoru stosownà adnotacj´ o wydaniu ta-
kiego zarzàdzenia.

Rozdzia∏ 2

Wszcz´cie Êledztwa i dochodzenia 

§ 103. 1. Prokurator w ka˝dym przypadku przyjmu-
je zg∏oszone ustnie zawiadomienie o czynie zabronio-
nym b´dàcym przedmiotem przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowego i sporzàdza protokó∏ z uwzgl´d-
nieniem art. 304a kpk.
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2. Je˝eli okolicznoÊci przytoczone w zawiadomie-
niu nie wymagajà bezzw∏ocznego podj´cia czynnoÊci,
prokurator jest obowiàzany nadaç bieg sprawie naj-
póêniej w terminie 7 dni od dnia sporzàdzenia proto-
ko∏u lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o czy-
nie zabronionym.

§ 104. CzynnoÊci, o których mowa w art. 307 § 1
kpk, mogà polegaç w szczególnoÊci na:

1) za˝àdaniu przedstawienia dodatkowych dokumen-
tów niezb´dnych dla prawid∏owej oceny zdarzenia,
którego dotyczy zawiadomienie;

2) ˝àdaniu przeprowadzenia kontroli w okreÊlonym
zakresie;

3) przyj´ciu uzupe∏niajàcych informacji od przedsta-
wiciela pokrzywdzonej instytucji lub organu kon-
troli;

4) ˝àdaniu nades∏ania dokumentacji lekarskiej doty-
czàcej osoby pokrzywdzonej.

§ 105. Wszcz´cie Êledztwa lub dochodzenia na
skutek anonimowego zawiadomienia mo˝e nastàpiç
po uprzednim sprawdzeniu przytoczonych w nim oko-
licznoÊci. Takie zawiadomienie prokurator mo˝e prze-
kazaç jednostce ˚andarmerii Wojskowej lub organom
kontroli w celu sprawdzenia przytoczonych w nim
okolicznoÊci albo pozostawia je bez biegu.

§ 106. Zatwierdzenie postanowienia ˚andarmerii
Wojskowej o odmowie wszcz´cia Êledztwa lub docho-
dzenia wymaga zbadania przez prokuratora, czy istot-
nie brak podstaw do wszcz´cia post´powania i czy
rozwa˝ono wszystkie okolicznoÊci przedstawione
w zawiadomieniu o przest´pstwie.

§ 107. Prokurator powinien zapewniç niezw∏oczne
uzyskiwanie od ˚andarmerii Wojskowej bie˝àcych in-
formacji o najpowa˝niejszych zdarzeniach, z którymi
jest zwiàzane uzasadnione podejrzenie zaistnienia
przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego, z uwagi
na ich rodzaj, charakter, skutki i spo∏eczne oddzia∏y-
wanie. Dotyczy to zw∏aszcza przypadków Êmierci
gwa∏townej, uzasadniajàcej podejrzenie pope∏nienia
czynu zabronionego wyczerpujàcego znamiona zabój-
stwa, a tak˝e ka˝dej Êmierci ˝o∏nierza oraz wystàpie-
nia zdarzenia, które zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

§ 108. 1. Je˝eli zachodzi potrzeba dokonania czyn-
noÊci procesowych, o których mowa w art. 308 § 1 i 2
kpk, prokurator, je˝eli jest obecny na miejscu zdarze-
nia, dokonuje tych czynnoÊci osobiÊcie lub kieruje ich
przebiegiem.

2. Prokurator obecny przy dokonywaniu czynnoÊci
procesowych przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub doko-
nujàcy ich osobiÊcie podejmuje decyzj´ w przedmio-
cie wszcz´cia Êledztwa lub dochodzenia, przekazujàc
jednoczeÊnie ˝o∏nierzowi ˚andarmerii Wojskowej do-
konujàcemu czynnoÊci lub uczestniczàcemu w ich do-
konaniu ustne polecenie i wytyczne. Na wniosek ˝o∏-
nierza ˚andarmerii Wojskowej prokurator potwierdza
polecenie i wytyczne w odr´cznej notatce urz´dowej. 

3. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç kontynuowania po-
st´powania przygotowawczego w formie Êledztwa,
prokurator po otrzymaniu akt sprawy od ˚andarmerii

Wojskowej lub innego organu uprawnionego do pro-
wadzenia post´powania przygotowawczego nie-
zw∏ocznie wydaje postanowienie o jego wszcz´ciu.

4. W przypadku zaistnienia podstaw do umorzenia
post´powania przygotowawczego wydaje si´ posta-
nowienie o umorzeniu Êledztwa albo dochodzenia bez
uprzedniego wydania postanowienia o wszcz´ciu
Êledztwa lub dochodzenia.

§ 109. 1. W postanowieniu o wszcz´ciu Êledztwa
lub dochodzenia okreÊla si´ czyn zabroniony b´dàcy
przedmiotem post´powania przez zwi´z∏e wskazanie
okolicznoÊci faktycznych nale˝àcych do jego znamion,
w szczególnoÊci czasu i miejsca jego pope∏nienia,
a tak˝e przez wskazanie osoby pokrzywdzonego.

2. Wskazanie sprawcy w sentencji postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç wtedy, gdy jest
to niezb´dne dla jego poprawnego okreÊlenia, a jedno-
czeÊnie zachodzà warunki do bezzw∏ocznego sporzà-
dzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. 

Rozdzia∏ 3

Przebieg Êledztwa

§ 110. 1. Niezw∏ocznie po wszcz´ciu Êledztwa spo-
rzàdza si´, w miar´ potrzeby, plan Êledztwa (czynno-
Êci Êledczych), zw∏aszcza w sprawach zawi∏ych, z któ-
rymi jest zwiàzane uzasadnione podejrzenie zaistnie-
nia czynu zabronionego wyczerpujàcego znamiona
przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego, z uwagi
na ich rodzaj, charakter, skutki i oddzia∏ywanie spo-
∏eczne. Dotyczy to zw∏aszcza przypadków Êmierci
gwa∏townej, uzasadniajàcej podejrzenie pope∏nienia
czynu zabronionego wyczerpujàcego znamiona zabój-
stwa, a tak˝e ka˝dej Êmierci ˝o∏nierza oraz wystàpie-
nia zdarzenia, które zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Plan Êledz-
twa (czynnoÊci Êledczych) nale˝y aktualizowaç sto-
sownie do ujawnionych nowych okolicznoÊci.

2. Plany Êledztw (czynnoÊci Êledczych) przechowu-
je si´ w aktach nadzoru sprawy.

§ 111. 1. Powierzenie ˚andarmerii Wojskowej lub
innemu organowi przeprowadzenia Êledztwa w ca∏o-
Êci mo˝e nastàpiç w szczególnoÊci wtedy, gdy zacho-
dzi koniecznoÊç korzystania w szerokim zakresie ze
znajdujàcych si´ w ich dyspozycji Êrodków operacyj-
no-technicznych.

2. Powierzenie ˚andarmerii Wojskowej lub inne-
mu organowi przeprowadzenia Êledztwa w ca∏oÊci lub
w okreÊlonym zakresie albo dokonania poszczegól-
nych czynnoÊci Êledztwa nast´puje w formie zarzà-
dzenia.

§ 112. 1. Wniosek o przed∏u˝enie okresu Êledztwa
powinien wyjaÊniaç powody, dla których nie mo˝na
go zakoƒczyç, i wskazywaç kierunki dalszego post´po-
wania.

2. Wniosek o przed∏u˝enie okresu Êledztwa na czas
powy˝ej 3 miesi´cy do roku sk∏ada si´ prokuratorowi
nadzorujàcemu Êledztwo albo prokuratorowi bezpo-
Êrednio prze∏o˝onemu wobec prokuratora, który pro-
wadzi Êledztwo, nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏y-
wem terminu zakoƒczenia Êledztwa.
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3. Wniosek o przed∏u˝enie okresu Êledztwa na czas
powy˝ej roku sk∏ada si´ w∏aÊciwemu prokuratorowi
bezpoÊrednio prze∏o˝onemu wobec prokuratora, któ-
ry prowadzi Êledztwo, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
up∏ywem terminu zakoƒczenia Êledztwa.

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wyst´pu-
je prokurator, który prowadzi lub nadzoruje Êledztwo.

§ 113. 1. O wszcz´ciu Êledztwa w sprawie o czyn
zabroniony, którego skutkiem jest Êmierç cz∏owieka,
nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç osob´ najbli˝szà
zmar∏emu. Wst´pnych informacji o okolicznoÊciach
zdarzenia wymienionej osobie oraz w∏aÊciwemu do-
wódcy jednostki wojskowej udziela w formie pisem-
nej lub ustnej prokurator prowadzàcy post´powanie.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ tak˝e w sprawach o czyn zabroniony, którego
skutkiem jest ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu, o którym
mowa w art. 156 § 1 kk. 

Rozdzia∏ 4

Przedstawienie zarzutów

§ 114. 1. Potwierdzenie og∏oszenia postanowienia
o przedstawieniu zarzutów oraz pouczenia podejrza-
nego o prawie ˝àdania podania ustnie podstaw zarzu-
tów, a tak˝e o prawie ˝àdania sporzàdzenia uzasad-
nienia tego postanowienia stanowi podpis podejrza-
nego. O odmowie z∏o˝enia podpisu lub przeszkodzie
w jego z∏o˝eniu nale˝y sporzàdziç adnotacj´.

2. Na postanowieniu o przedstawieniu zarzutów za-
mieszcza si´ wzmiank´ o zg∏oszeniu przez podejrzane-
go lub jego obroƒc´ ˝àdaƒ, o których mowa w ust. 1.

3. Fakt podania ustnie podstaw zarzutów nale˝y
udokumentowaç w protokole przes∏uchania podejrza-
nego lub w notatce urz´dowej.

4. W uzasadnieniu postanowienia o przedstawie-
niu zarzutów przytacza si´ w zwi´z∏y sposób okolicz-
noÊci faktyczne stanowiàce podstaw´ przedstawienia
zarzutów.

5. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje si´ odpowiednio do
postanowienia o uzupe∏nieniu lub o zmianie przedsta-
wionych zarzutów.

§ 115. Mimo niemo˝noÊci og∏oszenia postanowie-
nia o przedstawieniu zarzutów nale˝y je sporzàdziç,
je˝eli zachodzi koniecznoÊç zawieszenia post´powa-
nia przygotowawczego z przyczyn le˝àcych po stronie
osoby podejrzanej. 

Rozdzia∏ 5

Post´powanie dowodowe

Oddzia∏ 1

Przes∏uchanie

§ 116. 1. Przed przes∏uchaniem sprawdza si´ dane
osobowe przes∏uchiwanego na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu stwierdzajàcego

to˝samoÊç, czyniàc o tym stosownà wzmiank´ w pro-
tokole przes∏uchania. Brak dowodu to˝samoÊci nale˝y
równie˝ odnotowaç w protokole.

2. W przypadku zatrzymania na goràcym uczynku
pope∏nienia przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe-
go osoby podejrzanej, której to˝samoÊç budzi wàtpli-
woÊci, nale˝y podjàç czynnoÊci zmierzajàce do jej usta-
lenia. W razie niemo˝noÊci ustalenia to˝samoÊci osoby
podejrzanej nale˝y w chwili dokonywania czynnoÊci
procesowej pos∏u˝yç si´ danymi od niej uzyskanymi,
a nast´pnie zastosowaç tryb ustalenia to˝samoÊci
okreÊlony w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688, z póên. zm.7)) oraz w ustawie z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z póên. zm.8)).

§ 117. 1. Pouczenie, przed pierwszym przes∏ucha-
niem, pokrzywdzonego o przys∏ugujàcych mu upraw-
nieniach oraz o cià˝àcych na nim obowiàzkach i kon-
sekwencjach ich niedope∏nienia dor´cza si´ mu na
piÊmie. Kopi´ pouczenia podpisanà przez pokrzyw-
dzonego w∏àcza si´ do akt sprawy.

2. Je˝eli pokrzywdzonym jest osoba niew∏adajàca
w wystarczajàcym stopniu j´zykiem polskim, nale˝y
do wszystkich czynnoÊci procesowych z jej udzia∏em
wezwaç t∏umacza.

§ 118. W sprawach, o których mowa w art. 185a
§ 1 kpk, z wnioskiem do sàdu o przes∏uchanie po-
krzywdzonego, który w chwili czynu nie ukoƒczy∏
15 lat, wyst´puje prokurator prowadzàcy lub nadzoru-
jàcy post´powanie, a nast´pnie bioràcy udzia∏ w tej
czynnoÊci. W razie potrzeby ponownego przes∏u-
chania pokrzywdzonego stosuje si´ tryb okreÊlony
w art. 185a kpk. 

§ 119. 1. Pouczenie podejrzanego o przys∏ugujà-
cych mu uprawnieniach oraz o cià˝àcych na nim obo-
wiàzkach i konsekwencjach ich niedope∏nienia dor´-
cza si´ mu na piÊmie. Kopi´ podpisanego przez podej-
rzanego pouczenia w∏àcza si´ do akt sprawy.

2. Podejrzanego w miar´ potrzeby poucza si´ tak˝e
o uprawnieniach i obowiàzkach innych ni˝ wymienio-
ne w art. 300 kpk, w szczególnoÊci o mo˝liwoÊci z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ na piÊmie. O zakresie udzielonych po-
uczeƒ zamieszcza si´ stosownà wzmiank´ w poczàtko-
wej cz´Êci protoko∏u przes∏uchania podejrzanego.

3. Odmow´ zgody podejrzanego na z∏o˝enie przez
niego wyjaÊnieƒ na piÊmie przes∏uchujàcy odnotowu-
je, wraz z podaniem powodów odmowy, w protokole
przes∏uchania podejrzanego.

§ 120. W protokole przes∏uchania podejrzanego
nale˝y przyjàç jako form´ gramatycznà relacji przes∏u-
chiwanego pierwszà osob´ czasu przesz∏ego i za-
mieszczaç mo˝liwie dok∏adnie charakterystyczne

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121, Nr 195,
poz. 1198 i Nr 220, poz. 1431.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171,
poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414.
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okreÊlenia lub zwroty u˝yte przez osob´ przes∏uchi-
wanà oraz wzmianki dotyczàce szczególnego zacho-
wania si´ tej osoby. Ka˝dà stron´ protoko∏u przes∏u-
chania podpisujà wszystkie osoby bioràce udzia∏
w czynnoÊci.

§ 121. Przebieg czynnoÊci utrwalony za pomocà
urzàdzenia rejestrujàcego obraz lub dêwi´k, jak rów-
nie˝ przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych umo˝liwiajà-
cych przeprowadzenie przes∏uchania Êwiadka na od-
leg∏oÊç na ˝àdanie osoby w niej uczestniczàcej nale˝y
odtworzyç bezpoÊrednio po jej dokonaniu i fakt ten
odnotowaç w protokole czynnoÊci. 

Oddzia∏ 2

Biegli

§ 122. Bieg∏ego nale˝y powo∏ywaç bezzw∏ocznie
po zebraniu materia∏u dowodowego potrzebnego do
wydania opinii.

§ 123. 1. Prokurator kieruje tokiem prac bieg∏ego,
zaznajamia go z wynikami prowadzonego przez siebie
Êledztwa lub dochodzenia niezb´dnymi do wydania
opinii, a w razie potrzeby stosownie do wyników badaƒ
mo˝e zmieniç zakres opinii lub postawionych pytaƒ.

2. Po otrzymaniu opinii prokurator bezzw∏ocznie
zapoznaje si´ z jej treÊcià i w miar´ potrzeby zleca jej
uzupe∏nienie.

Oddzia∏ 3

Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. 
Dowody rzeczowe

§ 124. Zatrzymaniu w drodze dobrowolnego wy-
dania lub odebrania albo po uprzednim przeszukaniu
podlegajà rzeczy mogàce stanowiç dowód w sprawie,
które:

1) s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia czy-
nu zabronionego;

2) zachowa∏y na sobie Êlady czynu zabronionego;

3) pochodzà bezpoÊrednio lub poÊrednio z czynu za-
bronionego;

4) sà posiadane bez zezwolenia;

5) mogà s∏u˝yç jako Êrodek dowodowy do wykrycia
sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn okolicznoÊci
czynu zabronionego.

§ 125. Podejmujàc decyzj´ w przedmiocie zatwier-
dzenia zatrzymania rzeczy lub przeszukania, prokura-
tor ustala, czy dokonanie przeszukania i zatrzymania
rzeczy na podstawie nakazu komendanta w∏aÊciwej
jednostki ˚andarmerii Wojskowej lub legitymacji s∏u˝-
bowej jej ˝o∏nierza by∏o uzasadnione oraz czy posta-
nowienie prokuratora o zarzàdzeniu przeszukania nie
mog∏o byç uprzednio wydane, a tak˝e czy czynnoÊci
te zosta∏y przeprowadzone i udokumentowane zgod-
nie z przepisami kpk.

§ 126. W postanowieniu o przeszukaniu lub zatrzy-
maniu rzeczy nale˝y podaç cel tych czynnoÊci, ze

wskazaniem osób, które majà byç wykryte lub uj´te,
albo przedmiotów, które majà byç znalezione lub za-
trzymane, jak równie˝ imi´, nazwisko i adres osoby
(nazw´ i adres instytucji), u której te czynnoÊci majà
byç przeprowadzone, oraz organ wykonujàcy te czyn-
noÊci.

§ 127. Prokurator kontroluje prawid∏owoÊç post´-
powania z dowodami rzeczowymi, nie dopuszczajàc
zw∏aszcza do:

1) przechowywania ich w prokuraturze bez uprzed-
niego zarejestrowania;

2) przechowywania w aktach sprawy dowodów rze-
czowych w postaci pieni´dzy polskich i zagranicz-
nych, ksià˝eczek oszcz´dnoÊciowych i czekowych,
kart p∏atniczych oraz papierów wartoÊciowych;

3) przechowywania wartoÊciowych dowodów rze-
czowych (pieni´dzy polskich i zagranicznych,
kruszców, bi˝uterii i innych) przez organy docho-
dzeniowe;

4) zwrotu osobie uprawnionej dowodu rzeczowego
bez nale˝ytego udokumentowania;

5) przekazania sàdowi wojskowemu aktu oskar˝enia
bez dowodów rzeczowych.

§ 128. Prokurator w toku prowadzonego przez sie-
bie post´powania przygotowawczego, uznajàc okreÊ-
lone przedmioty zatrzymane w trybie, o którym mowa
w § 124, za dowody rzeczowe, niezw∏ocznie wydaje
w tym przedmiocie postanowienie, w którym wskazu-
je tak˝e miejsce i sposób ich przechowywania.

§ 129. W sprawie, w której dokonano pobrania lub
utrwalenia materia∏u, o którym mowa w art. 192a § 1
kpk, prokurator po wykorzystaniu go wydaje nie-
zw∏ocznie zarzàdzenie o usuni´ciu z akt sprawy i znisz-
czeniu pobranego lub utrwalonego materia∏u, zb´d-
nego dla post´powania. Z czynnoÊci tych sporzàdza
si´ protokó∏ i za∏àcza si´ go do akt sprawy.

Oddzia∏ 4

Zebranie danych o podejrzanym

§ 130. 1. Dane o podejrzanym, o których mowa
w art. 213 § 1 i 2 kpk, nale˝y uzyskaç niezw∏ocznie po
sporzàdzeniu postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów. W przypadku rozstrzygania kwestii zastosowania
Êrodka zapobiegawczego uzyskanie danych, o których
mowa w art. 213 § 1 kpk, powinno nastàpiç przed pod-
j´ciem decyzji w tym przedmiocie.

2. Je˝eli dane o karalnoÊci podejrzanego pocho-
dzà sprzed 6 miesi´cy, nale˝y ich za˝àdaç ponownie.

§ 131. Je˝eli podejrzany jest nieletni albo karal-
noÊç czynu zale˝y od wieku pokrzywdzonego, do akt
sprawy za∏àcza si´ wyciàg z aktu urodzenia podejrza-
nego lub pokrzywdzonego.

§ 132. O podejrzanym ˝o∏nierzu nale˝y zebraç,
oprócz danych okreÊlonych w art. 213 § 1 i 2 kpk, dane
dotyczàce przebiegu jego s∏u˝by wojskowej, udzielo-
nych wyró˝nieƒ oraz orzeczonych kar dyscyplinarnych.
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Oddzia∏ 5

Udzia∏ stron, ich obroƒców i pe∏nomocników

§ 133. 1. Prokurator prowadzàcy lub nadzorujàcy
post´powanie przygotowawcze niezw∏ocznie rozpa-
truje wnioski stron, ich obroƒców i pe∏nomocników
o przeprowadzenie okreÊlonych dowodów, dopusz-
czenie ich do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych
oraz udzielenie zezwolenia na przeglàdanie akt i po-
wiadamia o podj´tej decyzji.

2. Je˝eli wniosek, o którym mowa w art. 316
§ 3 kpk, zosta∏ z∏o˝ony w prokuraturze lub w siedzibie
innego organu prowadzàcego post´powanie, proku-
rator przekazuje go sàdowi wojskowemu wraz z w∏as-
nym stanowiskiem.

§ 134. 1. Je˝eli w ˝àdaniu dopuszczenia do udzia-
∏u w czynnoÊciach okreÊlonych w art. 317 § 1 kpk nie
sprecyzowano, o jakie czynnoÊci chodzi, prokurator
wzywa sk∏adajàcego takie ˝àdanie do wskazania, w ja-
kich czynnoÊciach post´powania przygotowawczego
chce uczestniczyç.

2. O treÊci postanowienia o odmowie dopuszczenia
do udzia∏u w czynnoÊciach post´powania przygoto-
wawczego zawiadamia si´ sk∏adajàcego takie ˝àdanie.

§ 135. 1. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e
podejrzany nie jest w stanie ponieÊç kosztów obrony,
prokurator powinien pouczyç go o prawie wystàpie-
nia z ˝àdaniem wyznaczenia obroƒcy z urz´du.

2. Po stwierdzeniu okolicznoÊci uzasadniajàcych
wyznaczenie obroƒcy z urz´du w myÊl art. 79 § 1 kpk
lub art. 49 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o po-
st´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r.
Nr 11, poz. 109, z póên. zm.9)) prokurator niezw∏ocznie
wyst´puje z odpowiednim wnioskiem do prezesa w∏a-
Êciwego sàdu.

3. Je˝eli biegli lekarze psychiatrzy stwierdzà, ˝e
poczytalnoÊç podejrzanego, o której mowa w art. 79
§ 4 kpk, nie budzi wàtpliwoÊci, prokurator wyst´puje
do prezesa w∏aÊciwego sàdu z wnioskiem o cofni´cie
wyznaczenia obroƒcy z urz´du.

§ 136. W post´powaniu przygotowawczym odmo-
wa udost´pnienia akt nast´puje w formie zarzàdzenia
i wymaga uzasadnienia.

Oddzia∏ 6

Udzia∏ prokuratora w czynnoÊciach dowodowych

§ 137. W sprawach, z którymi jest zwiàzane uza-
sadnione podejrzenie zaistnienia czynu zabronionego
wyczerpujàcego znamiona przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego, z uwagi na ich rodzaj, charakter,
skutki i oddzia∏ywanie spo∏eczne, a zw∏aszcza przy-
padków Êmierci gwa∏townej, uzasadniajàcej pope∏-

nienie zabójstwa, a tak˝e ka˝dej Êmierci ˝o∏nierza oraz
wystàpienia zdarzenia, które zagra˝a ˝yciu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach 
— prokurator osobiÊcie kieruje ogl´dzinami miejsca
zdarzenia oraz w razie potrzeby dokonuje odtworzenia
jego przebiegu. Dotyczy to zw∏aszcza spraw o zabój-
stwo, katastrof´ komunikacyjnà i budowlanà oraz
o wypadek w s∏u˝bie lub przy pracy ze skutkiem
Êmiertelnym.

§ 138. W miar´ potrzeby prokurator, poza czynno-
Êciami dla niego zastrze˝onymi, osobiÊcie przeprowa-
dza w Êledztwie najistotniejsze dla sprawy czynnoÊci,
a zw∏aszcza przes∏uchuje: 

1) jedynego bezpoÊredniego Êwiadka zdarzenia;

2) Êwiadków, o których mowa w art. 192 § 2 kpk;

3) pokrzywdzonych, przede wszystkim w sprawach
o przest´pstwa okreÊlone w art. 156 § 1, art. 197
i art. 280—282 kk;

4) bieg∏ych;

5) podejrzanego, który odmówi∏ z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
w post´powaniu prowadzonym przez ˚andarme-
ri´ Wojskowà, je˝eli zachodzà warunki do skiero-
wania wniosku o zastosowanie tymczasowego
aresztowania przez sàd wojskowy.

§ 139. Prokurator powinien osobiÊcie dokonywaç
czynnoÊci zmierzajàcych do usuni´cia niejasnoÊci
w opinii bieg∏ych oraz sprzecznoÊci w zeznaniach lub
wyjaÊnieniach osób przes∏uchiwanych w powierzo-
nym Êledztwie.

§ 140. W razie z∏o˝enia w post´powaniu przygoto-
wawczym wniosku o wydanie postanowienia o zacho-
waniu w tajemnicy okolicznoÊci umo˝liwiajàcych
ujawnienie to˝samoÊci Êwiadka, w tym danych oso-
bowych, prokurator niezw∏ocznie przes∏uchuje Êwiad-
ka na okolicznoÊci sprawy, dà˝àc równie˝ do ustale-
nia, czy zachodzà przes∏anki uzasadniajàce wydanie
postanowienia w tym zakresie.

§ 141. 1. Po przyj´ciu od podejrzanego do protoko-
∏u zobowiàzania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku ko-
ronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232), prokurator
prowadzàcy lub nadzorujàcy post´powanie przygoto-
wawcze niezw∏ocznie przes∏uchuje podejrzanego
w sprawie okolicznoÊci warunkujàcych wydanie przez
sàd wojskowy postanowienia w przedmiocie dopusz-
czenia dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego oraz wy-
konuje inne niezb´dne czynnoÊci.

2. Prokurator prowadzàcy lub nadzorujàcy post´-
powanie przygotowawcze przed skierowaniem do Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego wniosku o wyra˝e-
nie zgody na wystàpienie do sàdu wojskowego o do-
puszczenie dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego
przedstawia podejrzanemu zarzuty pope∏nienia
wszystkich przest´pstw i przest´pstw skarbowych,
których ten podejrzany si´ dopuÊci∏ i które ujawni∏,
sk∏adajàc wyjaÊnienie w trybie i na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku
koronnym, a nast´pnie w miar´ potrzeby uzupe∏niajà-
co go przes∏uchuje.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.



Dziennik Ustaw Nr 221 — 12262 — Poz. 1446

3. W celu uzyskania zgody Naczelnego Prokuratora
Wojskowego na wystàpienie do sàdu wojskowego
o dopuszczenie dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego
prokurator prowadzàcy lub nadzorujàcy Êledztwo
przesy∏a akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem
szefowi Oddzia∏u do spraw Przest´pczoÊci Zorganizo-
wanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, za poÊred-
nictwem wojskowego prokuratora okr´gowego, który
do∏àcza swojà opini´ w kwestii zasadnoÊci dopuszcze-
nia dowodu. Wniosek jest przedstawiany do Oddzia∏u
do spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej Naczelnej
Prokuratury Wojskowej wraz z aktami sprawy.

4. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia sàdu
wojskowego o dopuszczalnoÊci dowodu z zeznaƒ
Êwiadka koronnego i wy∏àczeniu wobec podejrzanego
materia∏ów do odr´bnego post´powania w sprawie
przeciwko pozosta∏ym sprawcom prokurator nie-
zw∏ocznie przes∏uchuje osob´ wskazanà w postano-
wieniu sàdu wojskowego w charakterze Êwiadka,
z uwzgl´dnieniem treÊci art. 8 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o Êwiadku koronnym.

5. O przes∏uchaniu podejrzanego, od którego przy-
j´to zobowiàzanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku ko-
ronnym, i o wydaniu postanowienia o odmowie wy-
stàpienia z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z ze-
znaƒ Êwiadka koronnego oraz o dopuszczeniu lub od-
mowie dopuszczenia przez sàd wojskowy dowodu
z zeznaƒ Êwiadka koronnego, prokurator prowadzàcy
lub nadzorujàcy post´powanie przygotowawcze za-
wiadamia drogà s∏u˝bowà, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów o ochronie tajemnicy paƒstwowej, szefa Oddzia-
∏u do spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej Naczelnej
Prokuratury Wojskowej. 

6. Wszystkie czynnoÊci dowodowe z udzia∏em po-
dejrzanego, od którego przyj´to zobowiàzanie okreÊ-
lone w ust. 1, oraz Êwiadka koronnego wykonuje oso-
biÊcie prokurator.

§ 142. 1. Przes∏uchanie dokonywane osobiÊcie
przez prokuratora powinno, w miar´ mo˝liwoÊci, od-
bywaç si´ w siedzibie jednostki. Nie mo˝e byç przy
nim obecny ˝o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej lub funk-
cjonariusz innego organu, który prowadzi post´powa-
nie przygotowawcze, chyba ˝e zachodzi niebezpie-
czeƒstwo autoagresji lub ucieczki podejrzanego, a tak-
˝e koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa prokura-
torowi.

2. ObecnoÊç przy przes∏uchaniu ˝o∏nierza lub funk-
cjonariusza, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczal-
na równie˝ wtedy, gdy przemawia za tym wzglàd na
dobro post´powania przygotowawczego, chyba ˝e
mog∏oby to spowodowaç ograniczenie lub wy∏àcze-
nie swobody wypowiedzi osoby przes∏uchiwanej lub
sprzeciwia si´ temu inny wa˝ny interes prawny osoby
przes∏uchiwanej.

Rozdzia∏ 6

Ârodki zapobiegawcze

§ 143. Wniosek ˚andarmerii Wojskowej lub inne-
go organu o zastosowanie Êrodka zapobiegawczego
powinien mieç form´ pisemnà i zawieraç uzasadnie-
nie niezb´dnoÊci tego Êrodka.

§ 144. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do podsta-
wy faktycznej zastosowania Êrodka zapobiegawczego,
okreÊlonej w art. 249 § 1 kpk, prokurator zleca ˚andar-
merii Wojskowej dokonanie niezb´dnych czynnoÊci
dowodowych bàdê dokonuje ich sam.

§ 145. 1. Wniosek prokuratora do sàdu wojskowe-
go o zastosowanie tymczasowego aresztowania po-
winien mieç form´ pisemnà i zawieraç uzasadnienie.

2. Z chwilà skierowania wniosku, o którym mowa
w ust. 1, oraz zarzàdzenia doprowadzenia podejrzane-
go do sàdu wojskowego podejrzany przechodzi do
dyspozycji sàdu wojskowego i pozostaje w niej do
czasu rozpoznania wniosku.

§ 146. 1. Je˝eli podejrzany powo∏uje si´ na z∏y stan
zdrowia lub doznane obra˝enia cia∏a, prokurator za-
rzàdza zbadanie go przez lekarza, a wyniki badania
do∏àcza do wniosku o zastosowanie tymczasowego
aresztowania.

2. Je˝eli sàd wojskowy, stosujàc tymczasowe
aresztowanie, umieÊci∏ podejrzanego w odpowiednim
zak∏adzie leczniczym, prokurator po otrzymaniu Êwia-
dectwa lekarskiego ocenia zasadnoÊç utrzymania
tymczasowego aresztowania i przekazania tymczaso-
wo aresztowanego do aresztu Êledczego lub wykony-
wania tymczasowego aresztowania poza aresztem
Êledczym we wskazanym zak∏adzie leczniczym, okreÊ-
lajàc jednoczeÊnie warunki umieszczenia w nim tym-
czasowo aresztowanego.

3. W przypadku otrzymania w toku Êledztwa infor-
macji o z∏ym stanie zdrowia tymczasowo aresztowa-
nego prokurator zarzàdza zbadanie go przez lekarza
w zak∏adzie karnym lub areszcie Êledczym.

4. Po wydaniu przez sàd wojskowy postanowienia
o tymczasowym aresztowaniu prokurator przesy∏a do
aresztu Êledczego, je˝eli wynika to z akt Êledztwa lub
dochodzenia, informacje o podejrzanym majàce na
celu zabezpieczenie prawid∏owego toku post´powa-
nia karnego lub zapewnienie bezpieczeƒstwa w aresz-
cie. Gdy zachodzi koniecznoÊç izolowania podejrzane-
go od innych tymczasowo aresztowanych, informacja
powinna zawieraç w szczególnoÊci ich dane osobowe.
Prokurator powiadamia równie˝ areszt Êledczy o od-
stàpieniu od dalszego izolowania podejrzanego od in-
nych tymczasowo aresztowanych.

§ 147. Decyzj´ o uchyleniu tymczasowego areszto-
wania ze wzgl´dów wskazanych w art. 259 kpk podej-
muje si´ niezw∏ocznie po ich sprawdzeniu.

§ 148. Je˝eli sà podstawy, o których mowa
w art. 258 § 1 kpk, wniosek o zastosowanie tymczaso-
wego aresztowania mo˝na skierowaç do sàdu woj-
skowego tak˝e wtedy, gdy podejrzany jest pozbawio-
ny wolnoÊci w innej sprawie.

§ 149. 1. W przypadku stosowania tymczasowego
aresztowania z powodu obawy ukrywania si´ podej-
rzanego lub obawy bezprawnego utrudniania post´-
powania karnego prokurator powinien we wniosku
o zastosowanie tymczasowego aresztowania wskazaç
dane, na których opiera swoje stanowisko.
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2. Je˝eli wyst´puje kilka podstaw tymczasowego
aresztowania, nale˝y je wymieniç we wniosku.

§ 150. O uchyleniu tymczasowego aresztowania
prokurator niezw∏ocznie zawiadamia sàd wojskowy,
który wyda∏ postanowienie o tymczasowym areszto-
waniu. Odpis postanowienia o uchyleniu tymczaso-
wego aresztowania wraz z nakazem zwolnienia nie-
zw∏ocznie przekazuje do administracji zak∏adu karne-
go lub aresztu Êledczego, w którym tymczasowo
aresztowany przebywa.

§ 151. 1. Tymczasowo aresztowany w post´powa-
niu przygotowawczym pozostaje do dyspozycji proku-
ratora, na którego wniosek ten Êrodek zosta∏ zastoso-
wany.

2. Je˝eli sàd wojskowy lub inny uprawniony organ
zwraca si´ o wydanie z aresztu Êledczego tymczasowo
aresztowanego w celu uczestniczenia w czynnoÊciach
procesowych w innej sprawie lub o udzielenie zgody
na przeprowadzenie czynnoÊci procesowych z udzia-
∏em podejrzanego na terenie aresztu Êledczego, a do-
bro post´powania nie stoi temu na przeszkodzie, pro-
kurator udziela zgody na doprowadzenie lub na udzia∏
w czynnoÊciach na terenie aresztu Êledczego.

3. O udzieleniu zgody zawiadamia si´ pisemnie na
7 dni przed majàcym nastàpiç wydaniem lub przepro-
wadzeniem czynnoÊci administracj´ aresztu Êledcze-
go, w którym podejrzany przebywa. W przypadku nie-
udzielenia zgody powiadamia si´ o tym organ ˝àdajà-
cy, ze wskazaniem, kiedy doprowadzenie lub przepro-
wadzenie czynnoÊci b´dzie mog∏o nastàpiç.

§ 152. 1. W przypadku koniecznoÊci przetranspor-
towania tymczasowo aresztowanego do zak∏adu kar-
nego lub aresztu Êledczego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce przeprowadzenia czynnoÊci prokurator
wydaje zarzàdzenie o:

1) wys∏aniu do w∏aÊciwej jednostki ˚andarmerii Woj-
skowej nakazu doprowadzenia wraz z pisemnym
poleceniem przetransportowania tymczasowo
aresztowanego do zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego;

2) wys∏aniu nakazu wydania do administracji zak∏a-
du karnego lub aresztu Êledczego, z którego po-
dejrzany b´dzie doprowadzony do miejsca prze-
prowadzenia czynnoÊci, z podaniem informacji
o majàcym nastàpiç przetransportowaniu.

2. Zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, prokurator
wydaje równie˝ wtedy, gdy zachodzi koniecznoÊç do-
konania czynnoÊci poza zak∏adem karnym z udzia∏em
odbywajàcego prawomocnie orzeczonà kar´ pozba-
wienia wolnoÊci. O wyznaczonym terminie wykonania
czynnoÊci z udzia∏em skazanego na terenie zak∏adu kar-
nego prokurator pisemnie zawiadamia administracj´
zak∏adu karnego, w którym skazany odbywa kar´.

3. O zakoƒczeniu czynnoÊci z udzia∏em podejrza-
nego nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç administracj´
zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego, a nast´pnie
wydaç polecenie przetransportowania tymczasowo
aresztowanego do aresztu Êledczego, w którym po-
przednio przebywa∏, chyba ˝e prokurator przeprowa-
dzajàcy czynnoÊci postanowi inaczej.

4. W przypadku koniecznoÊci wykonania czynnoÊci
procesowych z tymczasowo aresztowanym pozostajà-
cym do dyspozycji innego organu prokurator pisem-
nie zwraca si´ do tego organu o udzielenie zgody na
dokonanie czynnoÊci w okreÊlonym czasie na terenie
zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego, a w przypadku
koniecznoÊci przeprowadzenia czynnoÊci poza jed-
nostkà penitencjarnà, w której tymczasowo aresztowa-
ny przebywa, wyst´puje równie˝ o udzielenie zgody
na przetransportowanie go do wskazanego aresztu
Êledczego lub innego miejsca przeprowadzania czyn-
noÊci. Je˝eli tymczasowo aresztowany pozostaje
w dyspozycji innego prokuratora, zarzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, wydaje ten prokurator.

5. Je˝eli tymczasowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów uprawnionych, przetrans-
portowanie go uzgadnia si´ ze wszystkimi uprawnio-
nymi organami.

6. Je˝eli nie sprzeciwia si´ temu dobro post´powa-
nia przygotowawczego, niektórych czynnoÊci proceso-
wych z udzia∏em osób pozbawionych wolnoÊci, w tym
zw∏aszcza koƒcowego zaznajomienia z materia∏ami
post´powania, nale˝y, w miar´ mo˝liwoÊci, dokony-
waç na terenie aresztu Êledczego (zak∏adu karnego).

§ 153. 1. Prokurator udziela zgody na widzenie
z tymczasowo aresztowanym w drodze zarzàdzenia.
O odmowie udzielenia zezwolenia na widzenie zawia-
damia si´ osob´ ubiegajàcà si´ o widzenie.

2. Zarzàdzenie o zgodzie na widzenie poza danymi
okreÊlonymi w art. 94 kpk powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz adres osoby odwiedzajàcej;

2) numer dokumentu to˝samoÊci;

3) termin jego wa˝noÊci;

4) wskazanie stopnia pokrewieƒstwa z tymczasowo
aresztowanym;

5) okreÊlenie sposobu kontaktu z tymczasowo aresz-
towanym w trakcie widzenia;

6) podpis prokuratora.

3. Orygina∏ zarzàdzenia o zgodzie na widzenie do-
r´cza si´ osobie odwiedzajàcej, natomiast jego kopi´
pozostawia si´ w aktach podr´cznych.

4. Cenzurowania korespondencji podejrzanych
tymczasowo aresztowanych innej ni˝ wymieniona
w art. 8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557, z póên. zm.10)) dokonuje prokurator,
który prowadzi bàdê nadzoruje post´powanie. Ocen-
zurowana korespondencja podlega oznakowaniu pie-
cz´cià o treÊci: „Ocenzurowano, data ... podpis ...”.
Piecz´ç przystawia si´ na korespondencji.
———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363
i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226,
poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 96,
poz. 620 i Nr 214, poz. 1344.
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5. Je˝eli korespondencja aresztowanego zawiera
wiadomoÊci mogàce utrudniç post´powanie przygo-
towawcze, prokurator zarzàdza za∏àczenie jej do akt
sprawy, o czym zawiadamia nadawc´. Nie dotyczy to
korespondencji, którà mo˝na dor´czyç adresatowi po
usuni´ciu z niej takich wiadomoÊci.

6. Korespondencj´ tymczasowo aresztowanych
z organami powo∏anymi na podstawie ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynaro-
dowych dotyczàcych ochrony praw cz∏owieka,
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z organami paƒ-
stwowymi i samorzàdowymi, z obroƒcà lub pe∏no-
mocnikiem b´dàcym adwokatem lub radcà prawnym
przesy∏a si´ niezw∏ocznie do adresata bez jej cenzuro-
wania, umieszczajàc na kopercie adnotacj´ „bez cen-
zury” opatrzonà datà i podpisem.

§ 154. 1. W przypadku istnienia przes∏anek do po-
szukiwania podejrzanego listem goƒczym prokurator
wyst´puje do sàdu wojskowego o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania na okres 14 dni od dnia za-
trzymania podejrzanego.

2. Do listu goƒczego do∏àcza si´ odpis postano-
wienia o tymczasowym aresztowaniu oraz nakaz przy-
j´cia podejrzanego do najbli˝szego, wed∏ug miejsca
jego zatrzymania, aresztu Êledczego.

3. Po doprowadzeniu podejrzanego prokurator
przes∏uchuje go i w razie potrzeby wyst´puje do sàdu
wojskowego z wnioskiem o przed∏u˝enie tymczaso-
wego aresztowania. Je˝eli prokurator z takim wnios-
kiem nie wystàpi, to niezw∏ocznie uchyla uprzednio
wydane postanowienie o tymczasowym aresztowa-
niu oraz odwo∏uje list goƒczy.

4. Odpisy postanowieƒ, o których mowa
w ust. 1—3, przesy∏a si´ Komendzie G∏ównej Stra˝y
Granicznej, Komendzie G∏ównej Policji i Komendzie
G∏ównej ˚andarmerii Wojskowej.

§ 155. 1. W przypadku zwrotu sprawy przez sàd
wojskowy do uzupe∏nienia post´powania przygoto-
wawczego przeciwko osobie uprzednio tymczasowo
aresztowanej czas trwania tymczasowego aresztowa-
nia w post´powaniu przygotowawczym liczy si´ od
daty wp∏ywu akt do prokuratury po uprawomocnieniu
si´ postanowienia o zwrocie sprawy, przy czym okre-
sy tymczasowego aresztowania w post´powaniu
przygotowawczym sumuje si´.

2. Je˝eli spraw´ przeciwko osobie tymczasowo
aresztowanej przekazano do dalszego prowadzenia
innej jednostce, o przekazaniu tymczasowo areszto-
wanego do dyspozycji tej jednostki powiadamia si´
administracj´ zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego,
w którym podejrzany przebywa.

§ 156. Z wnioskiem o zastosowanie tymczasowe-
go aresztowania w post´powaniu przygotowawczym
wobec podejrzanego pozostajàcego na wolnoÊci, któ-
ry w tej samej sprawie by∏ przedtem aresztowany,
prokurator wyst´puje do sàdu w∏aÊciwego do dalsze-
go stosowania lub przed∏u˝enia tego Êrodka.

§ 157. 1. Je˝eli sàd wojskowy wyda postanowienie
o zwrocie sprawy prokuratorowi na podstawie
art. 345 § 1 kpk, a w sprawie tej nadal sà podstawy do

utrzymania tymczasowego aresztowania, w∏aÊciwy
prokurator niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ te-
go postanowienia, a jeszcze przed zwrotem sprawy
do prokuratury, wyst´puje do sàdu wojskowego,
przed którym toczy si´ post´powanie, z wnioskiem
o przed∏u˝enie stosowania tego Êrodka tak, aby nie
przekroczy∏ okresu, o którym mowa w art. 263 § 3 kpk.

2. Je˝eli oczekiwanie na uprawomocnienie si´ po-
stanowienia o zwrocie sprawy powodowa∏oby zagro-
˝enie up∏ywu oznaczonego terminu tymczasowego
aresztowania bàdê niezachowanie terminu okreÊlone-
go w art. 263 § 6 kpk, prokurator uczestniczàcy w roz-
prawie lub posiedzeniu, na którym zapad∏a decyzja
o zwrocie sprawy, wnosi o przed∏u˝enie tymczasowe-
go aresztowania przez sàd wojskowy, przed którym
toczy si´ post´powanie, bàdê te˝ o wystàpienie przez
ten sàd wojskowy z wnioskiem o jego przed∏u˝enie na
podstawie art. 263 § 4 kpk.

§ 158. O ka˝dym przypadku tymczasowego aresz-
towania, którego czas trwania przekroczy∏ 9 miesi´cy,
wojskowy prokurator okr´gowy zawiadamia Naczel-
nego Prokuratora Wojskowego, podajàc jednoczeÊnie
przewidywany termin zakoƒczenia post´powania
przygotowawczego.

§ 159. O ka˝dym przypadku przed∏u˝enia tymcza-
sowego aresztowania na okres powy˝ej roku wojsko-
wy prokurator okr´gowy zawiadamia Naczelnego
Prokuratora Wojskowego.

§ 160. 1. Odpis postanowienia o uchyleniu tym-
czasowego aresztowania wraz z nakazem zwolnienia
przesy∏a si´ do zak∏adu karnego lub aresztu Êledcze-
go, w którym przebywa tymczasowo aresztowany, od-
powiednio wczeÊnie, tak aby jednostka ta otrzyma∏a
go najpóêniej na 3 dni przed up∏ywem terminu, do
którego mia∏o trwaç aresztowanie. W razie stwierdze-
nia, ˝e administracja zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego nie otrzyma∏a dokumentu w tym terminie,
prokurator powoduje niezw∏oczne dor´czenie odpisu
postanowienia i innych niezb´dnych dokumentów ad-
ministracji zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zawia-
domienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego
do dyspozycji innego organu.

3. Administracj´ zak∏adu karnego lub aresztu Êled-
czego nale˝y równie˝ zawiadomiç najpóêniej na 3 dni
przed up∏ywem terminu, do którego aresztowanie ma
trwaç, ˝e prokurator nie b´dzie wyst´powa∏ o jego
przed∏u˝enie. Zawiadomienie powinno mieç form´
pisemnà.

4. O uchyleniu tymczasowego aresztowania wo-
bec osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojsko-
wej powiadamia si´ odpowiednio w∏aÊciwà wojsko-
wà komend´ uzupe∏nieƒ bàdê wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta).

§ 161. 1. Je˝eli zakaz opuszczania przez oskar˝one-
go kraju jest po∏àczony z zatrzymaniem paszportu lub
innego dokumentu uprawniajàcego do przekroczenia
granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu,
odpis postanowienia w tym przedmiocie przesy∏a si´
organowi, który wyda∏ paszport lub inny dokument
bàdê jest uprawniony do ich wydania.
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2. Zatrzymany paszport lub inny dokument prze-
kazuje si´ organowi, który wyda∏ ten dokument.

3. Odpis postanowienia dotyczàcego cudzoziem-
ców przesy∏a si´ wraz z zatrzymanym dokumentem
urz´dowi konsularnemu paƒstwa obcego, którego
obywatelem jest cudzoziemiec.

4. Odpisy postanowieƒ, o których mowa w ust. 1
i 3, przesy∏a si´ Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej.

5. Odpisy postanowieƒ o uchyleniu Êrodka zapo-
biegawczego, o którym mowa w ust. 1, bàdê jego
zmianie przesy∏a si´ organom wymienionym w ust. 1,
3 i 4.

§ 162. W przypadku zastosowania Êrodka zapobie-
gawczego okreÊlonego w art. 276 kpk odpis postano-
wienia o zawieszeniu podejrzanego w czynnoÊciach
s∏u˝bowych lub w wykonywaniu zawodu albo zawiera-
jàcego nakaz powstrzymania si´ od okreÊlonej dzia∏al-
noÊci dor´cza si´ dowódcy jednostki wojskowej, pra-
codawcy lub w∏aÊciwemu organowi samorzàdu zawo-
dowego albo instytucji, a odpis postanowienia o naka-
zaniu powstrzymania si´ od prowadzenia okreÊlonego
rodzaju pojazdów Komendzie G∏ównej Policji oraz Ko-
mendzie G∏ównej ˚andarmerii Wojskowej.

Rozdzia∏ 7

Zabezpieczenie majàtkowe

§ 163. W sprawach, o których mowa w art. 291
kpk, nale˝y ju˝ w poczàtkowym stadium post´powa-
nia przygotowawczego zbieraç informacje o stanie
majàtkowym osoby podejrzanej oraz o rzeczach i pra-
wach majàtkowych podlegajàcych zabezpieczeniu,
a b´dàcych we w∏adaniu innych osób.

§ 164. W razie potrzeby przed wydaniem postano-
wienia o zabezpieczeniu majàtkowym prokurator
przes∏uchuje podejrzanego i inne osoby na okolicz-
noÊç rzeczy i praw majàtkowych podlegajàcych zabez-
pieczeniu.

§ 165. 1. W postanowieniu o zabezpieczeniu ma-
jàtkowym wymienia si´ wszystkie tytu∏y zabezpiecze-
nia majàce zastosowanie w sprawie.

2. Zakres zabezpieczenia na poczet gro˝àcej kary
grzywny powinien odpowiadaç przewidywanemu wy-
miarowi tej kary.

§ 166. 1. Prokurator po wydaniu postanowienia
o zabezpieczeniu majàtkowym wyst´puje z wnios-
kiem do w∏aÊciwego sàdu wojskowego o nadanie po-
stanowieniu klauzuli wykonalnoÊci, o ile przepis
szczególny tak stanowi.

2. Odpis postanowienia o zabezpieczeniu majàtko-
wym dor´cza si´ podejrzanemu za zwrotnym pokwi-
towaniem odbioru, które za∏àcza si´ do akt post´po-
wania przygotowawczego. Podejrzanemu, wobec któ-
rego zastosowano tymczasowe aresztowanie, odpis
postanowienia dor´cza si´ podczas przes∏uchania lub
za poÊrednictwem administracji aresztu Êledczego,
natomiast podejrzanemu przebywajàcemu na wolno-
Êci za poÊrednictwem organu egzekucyjnego.

3. Przesy∏ajàc organowi egzekucyjnemu postano-
wienie o zabezpieczeniu majàtkowym do wykonania,
prokurator w piÊmie przewodnim wskazuje mienie
podejrzanego ujawnione w toku post´powania przy-
gotowawczego i miejsce, w którym ono si´ znajduje.

4. W sprawach, w których ˚andarmeria Wojskowa
dokona∏a tymczasowego zaj´cia mienia ruchomego,
jeden egzemplarz protoko∏u zaj´cia do∏àcza si´ do akt
post´powania przygotowawczego, a drugi przesy∏a
si´ wraz z postanowieniem o zabezpieczeniu organo-
wi egzekucyjnemu, czyniàc stosownà wzmiank´
w piÊmie przewodnim.

§ 167. Zaj´te ruchomoÊci, z wyjàtkiem kosztowno-
Êci, ksià˝eczek oszcz´dnoÊciowych, kart p∏atniczych,
pieni´dzy i innych papierów wartoÊciowych, mo˝na
pozostawiç u podejrzanego lub jego rodziny albo od-
daç na przechowanie osobie godnej zaufania. Dotyczy
to zw∏aszcza pojazdów samochodowych, maszyn
i urzàdzeƒ technicznych wymagajàcych niezb´dnej
konserwacji.

§ 168. 1. O wydaniu postanowienia o zabezpiecze-
niu majàtkowym w sprawie, w której dokonano tym-
czasowego zaj´cia, zawiadamia si´ za zwrotnym po-
Êwiadczeniem odbioru osob´, której oddano pod do-
zór zaj´te ruchomoÊci.

2. Je˝eli w sprawie, o której mowa w ust. 1, proku-
rator odstàpi∏ od wydania postanowienia o zabezpie-
czeniu majàtkowym, o upadku tymczasowego zaj´cia
nale˝y zawiadomiç podejrzanego i osob´, której od-
dano na przechowanie zaj´te ruchomoÊci.

§ 169. O uchyleniu postanowienia o zabezpiecze-
niu majàtkowym zawiadamia si´ podejrzanego i or-
gan egzekucyjny, któremu postanowienie przes∏ano
do wykonania.

§ 170. Nades∏any przez organ egzekucyjny proto-
kó∏ dokonanego zaj´cia mienia sk∏ada si´ do akt po-
st´powania przygotowawczego, a w odpisie — do akt
nadzoru. Je˝eli akta sprawy znajdujà si´ ju˝ w sàdzie
wojskowym, jeden egzemplarz protoko∏u nale˝y prze-
s∏aç sàdowi wojskowemu w celu do∏àczenia do w∏aÊ-
ciwych akt.

Rozdzia∏ 8

Zawieszenie post´powania

§ 171. 1. Je˝eli do czasu zakoƒczenia Êledztwa lub
dochodzenia prowadzonego przeciwko kilku podej-
rzanym wobec jednego z nich zachodzi przeszkoda,
o której mowa w art. 22 § 1 kpk, przed sporzàdzeniem
aktu oskar˝enia nale˝y wy∏àczyç spraw´ tego podej-
rzanego do odr´bnego post´powania.

2. Gdy wobec podejrzanych dzia∏ajàcych wspólnie
odr´bne post´powanie ograniczy∏oby w sposób znacz-
ny mo˝liwoÊç wszechstronnego wyjaÊnienia okolicz-
noÊci sprawy, przeszkoda po stronie jednego z podej-
rzanych mo˝e byç podstawà zawieszenia post´powa-
nia w ca∏oÊci.

§ 172. 1. Przed zatwierdzeniem postanowienia
o zawieszeniu post´powania prokurator bada, czy zo-
sta∏y zebrane i zabezpieczone w sprawie wszystkie
dost´pne materia∏y dowodowe i czy podj´to niezb´d-
ne czynnoÊci w celu wykrycia i uj´cia podejrzanego.
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2. Je˝eli prokurator uzna zawieszenie post´powa-
nia za przedwczesne, poleca uzupe∏nienie post´powa-
nia we wskazanym przez siebie kierunku.

§ 173. Zawieszajàc post´powanie z powodu nie-
uj´cia podejrzanego, prokurator w celu ustalenia
miejsca jego pobytu zarzàdza poszukiwania za po-
Êrednictwem ˚andarmerii Wojskowej lub Policji.

§ 174. Je˝eli poszukiwany pope∏ni∏ czyn zabronio-
ny uzasadniajàcy podejrzenie zaistnienia przest´p-
stwa lub przest´pstwa skarbowego, istotnego z uwa-
gi na ich rodzaj, charakter, skutki i oddzia∏ywanie spo-
∏eczne, a poszukiwania podejrzanego przez ˚andar-
meri´ Wojskowà lub Policj´ okaza∏y si´ bezskuteczne,
prokurator wyst´puje do sàdu wojskowego z wnios-
kiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania
oraz wydaje postanowienie o poszukiwaniu listem
goƒczym.

§ 175. Pismo zarzàdzajàce poszukiwania lub po-
stanowienie o poszukiwaniu listem goƒczym przesy∏a
si´ do jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojsko-
wej oraz Policji w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce
ostatniego zamieszkania podejrzanego.

§ 176. W czasie zawieszenia post´powania przy-
gotowawczego nale˝y okresowo, nie rzadziej ni˝ raz
w ciàgu 6 miesi´cy, sprawdzaç, czy przyczyny zawie-
szenia trwajà nadal.

§ 177. 1. Po ustaniu przyczyn zawieszenia post´-
powania prokurator wydaje postanowienie o jego
podj´ciu.

2. Je˝eli usta∏y przyczyny, które spowodowa∏y za-
rzàdzenie poszukiwania lub wydanie postanowienia
o poszukiwaniu listem goƒczym, nale˝y niezw∏ocznie
odwo∏aç poszukiwanie i zawiadomiç o tym w∏aÊciwà
jednostk´ ˚andarmerii Wojskowej oraz Policji, poda-
jàc powód odwo∏ania.

3. W przypadku uchylenia postanowienia o zasto-
sowaniu tymczasowego aresztowania nale˝y tak˝e
uchyliç w stosunku do tej samej osoby postanowienie
o poszukiwaniu listem goƒczym oraz odwo∏aç list
goƒczy. 

Rozdzia∏ 9

Zakoƒczenie post´powania przygotowawczego

§ 178. Umarzajàc Êledztwo lub dochodzenia, na
podstawie art. 322 kpk, jako przyczyn´ umorzenia
mo˝na dodatkowo wskazaç:

1) niewykrycie sprawcy przest´pstwa;

2) okolicznoÊç, ˝e podejrzany nie pope∏ni∏ zarzucane-
go mu czynu zabronionego.

§ 179. 1. Âledztwo lub dochodzenie mo˝e byç
umorzone w ca∏oÊci albo w cz´Êci. Umorzenie w cz´-
Êci mo˝e dotyczyç osób, zarzuconych czynów lub zda-
rzeƒ obj´tych tym post´powaniem. 

2. Je˝eli stwierdzono, ˝e podejrzany nie pope∏ni∏
zarzuconego mu czynu zabronionego, a jednoczeÊnie
nie wykryto sprawcy, w postanowieniu wymienia si´
obie przyczyny umorzenia post´powania.

§ 180. W uzasadnieniu postanowienia o umorze-
niu Êledztwa lub dochodzenia nale˝y wymieniç osoby,
przeciwko którym toczy∏o si´ post´powanie, oraz za-
rzuty albo zdarzenia b´dàce jego przedmiotem, zwi´ê-
le przedstawiç czynnoÊci, jakich dokonano, i poczy-
nione ustalenia, oceniç zebrane dowody oraz wskazaç
powody faktyczne i prawne, które zadecydowa∏y
o umorzeniu i przyj´tej podstawie tego umorzenia.

§ 181. Je˝eli w wyniku Êledztwa lub dochodzenia
prowadzonego przeciwko kilku podejrzanym zacho-
dzà podstawy do warunkowego umorzenia post´po-
wania karnego w stosunku do jednego lub niektórych
z nich, a co do innych nale˝y sporzàdziç akt oskar˝e-
nia, prokurator wy∏àcza postanowieniem spraw´
w odpowiedniej cz´Êci do odr´bnego prowadzenia.

§ 182. Po zakoƒczeniu post´powania przygoto-
wawczego w sprawach zwiàzanych z utratà dokumen-
tów oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne” lub „tajne”
i uprawomocnieniu si´ postanowienia o umorzeniu
prokurator niezw∏ocznie przesy∏a kopi´ tego postano-
wienia do:

1) dowódcy jednostki wojskowej, w której dokument
utracono;

2) wydawcy dokumentu;

3) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 183. W sytuacji okreÊlonej w art. 661 § 4 kpk, nie
przychylajàc si´ do wniosku pokrzywdzonego o umo-
rzenie post´powania, prokurator wydaje postanowie-
nie o obj´ciu Êcigania z urz´du ze wzgl´du na interes
spo∏eczny.

Rozdzia∏ 10

Terminy i za˝alenia

§ 184. Do okresu post´powania przygotowawcze-
go nie wlicza si´ czasu, jaki up∏ywa:

1) od dnia wydania postanowienia o zamkni´ciu
Êledztwa, a w dochodzeniu — od wniesienia aktu
oskar˝enia, w przypadkach okreÊlonych w art. 325g
§ 1 kpk — od dnia wydania postanowienia o za-
mkni´ciu dochodzenia do dnia wp∏ywu akt sprawy
z sàdu wojskowego na skutek zwrotu sprawy na
podstawie art. 345 § 1 kpk;

2) od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu po-
st´powania do dnia jego podj´cia;

3) od dnia skierowania sprawy do post´powania me-
diacyjnego do dnia wp∏ywu sprawy po zakoƒcze-
niu tego post´powania;

4) od dnia wydania postanowienia o umorzeniu po-
st´powania do dnia wp∏ywu akt sprawy z sàdu
wojskowego po uchyleniu postanowienia o umo-
rzeniu na skutek uwzgl´dnienia za˝alenia albo na
podstawie art. 328 kpk, a tak˝e do dnia wydania
postanowienia o podj´ciu na nowo lub wzno-
wieniu umorzonego post´powania na podstawie
art. 327 kpk.
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§ 185. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do
post´powania mediacyjnego prokurator okreÊla ter-
min zakoƒczenia tego post´powania.

§ 186. Je˝eli z treÊci za˝alenia nie wynika, jakiego
postanowienia lub zarzàdzenia ono dotyczy, prokura-
tor wzywa wnoszàcego do uzupe∏nienia za˝alenia.

§ 187. 1. Po otrzymaniu za˝alenia na postanowie-
nie w przedmiocie Êrodka zapobiegawczego oraz
w przedmiocie zabezpieczenia majàtkowego prokura-
tor, nie dostrzegajàc mo˝liwoÊci uchylenia lub zmiany
tych postanowieƒ, niezw∏ocznie przesy∏a za˝alenie
wraz z aktami sàdowi wojskowemu, który wyda∏ za-
skar˝one orzeczenie bàdê jest w∏aÊciwy do rozpozna-
nia za˝alenia, i przedstawia uzasadniony wniosek
o podj´cie stosownego rozstrzygni´cia.

2. Po otrzymaniu za˝alenia o umorzeniu docho-
dzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przest´pstw pro-
kurator, nie dostrzegajàc mo˝liwoÊci przychylenia si´
do tego za˝alenia, niezw∏ocznie przesy∏a je wraz z ak-
tami sàdowi w∏aÊciwemu do rozpoznania sprawy.

3. W wypadku przychylenia si´ do za˝alenia na po-
stanowienie, o którym mowa w ust. 2, prokurator
wszczyna post´powanie przygotowawcze lub wydaje
polecenie jego wszcz´cia i przeprowadzenia.

4. Po otrzymaniu za˝alenia na zarzàdzenie o nie-
przyj´ciu Êrodka odwo∏awczego z∏o˝onego na posta-
nowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu spra-
wy do rejestru przest´pstw prokurator, nie dostrzega-
jàc mo˝liwoÊci przychylenia si´ do tego za˝alenia,
przesy∏a je wraz z aktami sàdowi w∏aÊciwemu do roz-
poznania sprawy.

§ 188. 1. Uznajàc, ˝e nie ma podstaw do uwzgl´d-
nienia za˝alenia na postanowienie koƒczàce post´po-
wanie, prokurator jest obowiàzany przedstawiç je nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwemu sàdowi wojskowemu wraz
z aktami sprawy i wnioskiem zawierajàcym jego sta-
nowisko co do zasadnoÊci za˝alenia.

2. Przed dokonaniem czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, prokurator mo˝e osobiÊcie przedsi´wziàç lub
zleciç ˚andarmerii Wojskowej sprawdzenie nowych
istotnych faktów i dowodów, na które powo∏uje si´
wnoszàcy za˝alenie.

Rozdzia∏ 11

Podj´cie na nowo i wznowienie 
umorzonego post´powania; podj´cie post´powania

sprawdzajàcego 

§ 189. Postanowienie o podj´ciu na nowo umorzo-
nego Êledztwa, dochodzenia lub post´powania
sprawdzajàcego nale˝y wydaç niezw∏ocznie po ujaw-
nieniu okolicznoÊci wskazujàcej, ˝e umorzenie post´-
powania by∏o niezasadne albo ˝e post´powanie
sprawdzajàce wymaga uzupe∏nienia.

§ 190. 1. W uzasadnieniu postanowienia o podj´-
ciu na nowo lub wznowieniu umorzonego post´po-
wania nale˝y wskazaç okolicznoÊci stanowiàce pod-
staw´ jego wydania.

2. O podj´ciu na nowo i o wznowieniu umorzone-
go post´powania oraz o podj´ciu post´powania
sprawdzajàcego zawiadamia si´ pokrzywdzonego
oraz instytucj´ paƒstwowà, samorzàdowà lub spo-
∏ecznà, która z∏o˝y∏a zawiadomienie o przest´pstwie,
a o wznowieniu — równie˝ podejrzanego.

§ 191. Po podj´ciu na nowo umorzonego post´po-
wania albo jego wznowieniu bàdê uchyleniu prawo-
mocnego postanowienia o umorzeniu dochodzenia
wydaje si´ postanowienie o wszcz´ciu Êledztwa lub
dochodzenia, je˝eli nie by∏o uprzednio wydane.

§ 192. 1. Pismo zawierajàce ˝àdanie wszcz´cia lub
kontynuacji post´powania przygotowawczego w spra-
wie, w której uprawomocni∏o si´ postanowienie o od-
mowie wszcz´cia Êledztwa lub dochodzenia albo o je-
go umorzeniu, o ile nie uzasadnia wszcz´cia lub pod-
j´cia na nowo post´powania, pozostawia si´ w aktach
sprawy. Odpowiedzi sk∏adajàcemu pismo udziela kie-
rownik jednostki, w której wydano lub zatwierdzono
postanowienie o odmowie wszcz´cia Êledztwa lub do-
chodzenia albo o jego umorzeniu. Odpowiedê powin-
na zawieraç informacj´ o mo˝liwoÊci pozostawienia
bez biegu nast´pnych pism w tej samej sprawie, je˝e-
li nie zostanà przedstawione nowe okolicznoÊci uza-
sadniajàce wszcz´cie lub kontynuacj´ prawomocnie
umorzonego post´powania przygotowawczego.

2. Pismo kwestionujàce zasadnoÊç prawomocne-
go postanowienia o umorzeniu post´powania przygo-
towawczego przeciwko osobie, b´dàce co do istoty
wnioskiem o wznowienie post´powania, przekazuje
si´ do rozpoznania prokuratorowi nadrz´dnemu nad
prokuratorem, który wyda∏ lub zatwierdzi∏ to postano-
wienie. Pismo informujàce o braku podstaw do wyda-
nia postanowienia w trybie art. 327 § 2 kpk powinno
zawieraç tak˝e informacj´ o mo˝liwoÊci pozostawie-
nia bez biegu nast´pnych pism w tej sprawie, je˝eli
nie zostanà przedstawione w nich nowe okolicznoÊci
uzasadniajàce wznowienie post´powania.

3. Je˝eli pismo zawiera wniosek o wydanie posta-
nowienia przewidzianego w art. 328 kpk lub taka po-
trzeba wy∏oni si´ w toku badania sprawy, pismo wraz
z aktami i stosownym wnioskiem wojskowego proku-
ratora okr´gowego przekazuje si´ Naczelnej Prokura-
turze Wojskowej. Pismo informujàce o braku podstaw
do wydania postanowienia na podstawie art. 328 kpk
podpisuje szef w∏aÊciwego oddzia∏u.

Rozdzia∏ 12

Nadzór prokuratora 
nad post´powaniem przygotowawczym 

prowadzonym przez inne uprawnione organy

§ 193. 1. Obowiàzkiem prokuratora sprawujàcego
nadzór nad post´powaniem przygotowawczym jest
zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami pro-
cedury karnej oraz niniejszego regulaminu przebiegu
tego post´powania.

2. Ze szczególnà starannoÊcià prokurator nadzoru-
je post´powanie przygotowawcze przeciwko osobie
tymczasowo aresztowanej.
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§ 194. 1. Powierzajàc ˚andarmerii Wojskowej lub
innym organom przeprowadzenie Êledztwa w ca∏oÊci
albo w okreÊlonym zakresie, prokurator udziela wy-
tycznych oraz okreÊla termin do przedstawienia planu
Êledztwa, je˝eli zachodzi potrzeba jego sporzàdzenia,
albo planu czynnoÊci Êledczych. Plan ten podlega
kontroli prokuratora, który w razie potrzeby dokonuje
w nim zmian i uzupe∏nieƒ oraz wskazuje czynnoÊci
procesowe, których dokona sam lub w których chce
uczestniczyç.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
nie zachodzà przes∏anki z art. 315 § 2 kpk, prokurator
mo˝e zastrzec, ˝e dopuszczenie stron do udzia∏u
w czynnoÊciach Êledczych wymaga jego zgody.

§ 195. Prokurator, sprawujàc nadzór w sprawach,
w których organ dochodzeniowy wszczà∏ dochodze-
nie z w∏asnej inicjatywy, ocenia prawid∏owoÊç prze-
biegu post´powania przy rozpoznawaniu wniosków
o przed∏u˝enie czasu trwania dochodzenia.

§ 196. 1. Je˝eli zachodzi potrzeba przed∏u˝enia cza-
su trwania dochodzenia, prokurator powinien spowo-
dowaç przed∏o˝enie mu wniosku o przed∏u˝enie czasu
trwania dochodzenia wraz z aktami sprawy nie póêniej
ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu dochodzenia.

2. Je˝eli zachodzi potrzeba przed∏u˝enia tymcza-
sowego aresztowania, wniosek organu prowadzàce-
go post´powanie przygotowawcze wraz z aktami
sprawy powinien wp∏ynàç do prokuratora nie póêniej
ni˝ na 14 dni przed up∏ywem terminu tymczasowego
aresztowania.

§ 197. Zapoznajàc si´ z aktami sprawy i oceniajàc
przebieg post´powania, prokurator zwraca uwag´ na
realizacj´ celów i zadaƒ post´powania przygotowaw-
czego, a w szczególnoÊci na:

1) prawid∏owà realizacj´ kierunku post´powania;

2) prawid∏owoÊç przeprowadzenia i udokumentowa-
nia dowodów;

3) szybkoÊç post´powania, a zw∏aszcza koncentracj´
czynnoÊci;

4) prawid∏owoÊç przeprowadzenia czynnoÊci zwiàza-
nych z przedstawieniem zarzutów;

5) procesowà potrzeb´ stosowania Êrodków zapo-
biegawczych i zabezpieczenia majàtkowego;

6) zakres przedmiotowy i podmiotowy post´powania;

7) nale˝yte wyjaÊnienie okolicznoÊci sprawy;

8) realizacj´ uprawnieƒ procesowych uczestników
post´powania;

9) sprawdzenie wyjaÊnieƒ podejrzanych;

10) ujawnienie okolicznoÊci sprzyjajàcych pope∏nie-
niu przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego;

11) dostosowanie do potrzeb konkretnej sprawy iloÊ-
ciowego zgromadzenia dowodów, przeprowadze-
nie ich w odpowiednim momencie i w odpowied-
niej kolejnoÊci;

12) technicznà stron´ akt sprawy, a zw∏aszcza na
przejrzystoÊç u∏o˝enia materia∏ów, numeracj´ kart
i szat´ graficznà.

§ 198. 1. W razie potrzeby prokurator nadzorujàcy
zastrzega swój udzia∏ w czynnoÊciach procesowych,
osobiste ich przeprowadzenie bàdê przej´cie sprawy
do swego prowadzenia.

2. Je˝eli dobro Êledztwa lub dochodzenia wymaga
zmiany prowadzàcego post´powanie przygotowaw-
cze, prokurator zwraca si´ o to do jego prze∏o˝onego
s∏u˝bowego.

3. W przypadku uznania, ˝e dany organ nie daje
gwarancji prawid∏owego przeprowadzenia post´po-
wania, prokurator przejmuje Êledztwo lub dochodze-
nie do swego prowadzenia.

§ 199. W razie potrzeby uzupe∏nienia zamkni´tego
Êledztwa lub dochodzenia prokurator wydaje posta-
nowienie o uchyleniu postanowienia o zamkni´ciu
Êledztwa lub dochodzenia i okreÊla czynnoÊci do wy-
konania.

§ 200. Zatwierdzenie postanowienia o odmowie
wszcz´cia oraz o zawieszeniu Êledztwa lub dochodze-
nia bàdê o jego umorzeniu, a tak˝e aktu oskar˝enia
sporzàdzonego przez ˚andarmeri´ Wojskowà w do-
chodzeniu nast´puje na oryginale i odpisie dokumen-
tu, ze wskazaniem imienia, nazwiska i stanowiska
s∏u˝bowego prokuratora oraz daty. Odpis zatwierdzo-
nego dokumentu za∏àcza si´ do akt podr´cznych.

§ 201. Je˝eli postanowienie o odmowie wszcz´cia
albo o umorzeniu Êledztwa lub dochodzenia wymaga
zmian i poprawek, prokurator zwraca je organowi
prowadzàcemu post´powanie w celu ich dokonania
lub sam sporzàdza postanowienie.

§ 202. Je˝eli akt oskar˝enia sporzàdzony przez
˚andarmeri´ Wojskowà w dochodzeniu nie odpowia-
da wymaganiom ustawowym, prokurator poleca po-
prawiç go lub sam go sporzàdza albo wydaje posta-
nowienie, o którym mowa w art. 331 § 1 kpk.

§ 203. W ramach nadzoru, o którym mowa
w art. 326 § 1 kpk, prokurator sprawdza w szczegól-
noÊci:

1) szybkoÊç i trafnoÊç podejmowania pierwszych
czynnoÊci po otrzymaniu zawiadomienia o prze-
st´pstwie;

2) sposób dokumentowania ustnych zawiadomieƒ
o przest´pstwie oraz zasadnoÊç wszczynania do-
chodzeƒ;

3) prawid∏owoÊç decyzji o zatrzymaniu osób podej-
rzanych oraz zawiadomienia prokuratora o tych
decyzjach;

4) przestrzeganie terminów Êledztw i dochodzeƒ
oraz post´powaƒ sprawdzajàcych.

§ 204. Spostrze˝enia i uwagi dotyczàce pracy do-
chodzeniowo-Êledczej wynikajàce z nadzoru prokura-
tor przekazuje komendantowi w∏aÊciwej jednostki
˚andarmerii Wojskowej, a w ra˝àcych przypadkach
niewykonania polecenia prokuratora w post´powaniu
przygotowawczym wyst´puje do prze∏o˝onego ˝o∏-
nierza z ˝àdaniem wszcz´cia przeciwko niemu post´-
powania s∏u˝bowego lub dyscyplinarnego.
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§ 205. Zasady sprawowania nadzoru nad pracà
dochodzeniowà ˚andarmerii Wojskowej majà odpo-
wiednie zastosowanie do nadzoru prokuratora nad
pracà innych organów uprawnionych do prowadzenia
dochodzeƒ.

§ 206. Wojskowy prokurator garnizonowy lub pro-
kurator przez niego wyznaczony co najmniej raz w ro-
ku dokonuje kontroli dochodzeƒ prowadzonych przez
organy paƒstwowe posiadajàce uprawnienia oskar˝y-
cieli publicznych i w razie potrzeby udziela tym orga-
nom niezb´dnego instrukta˝u w zakresie czynnoÊci
w post´powaniu przygotowawczym.

Rozdzia∏ 13

Akt oskar˝enia

§ 207. W akcie oskar˝enia oprócz tytu∏u i daty
pisma oraz danych wymienionych w art. 119 § 1
i art. 332 § 1 i 2 kpk nale˝y:

1) w nag∏ówku podaç imi´ i nazwisko osoby obj´tej
oskar˝eniem, jej stopieƒ wojskowy oraz przydzia∏
s∏u˝bowy, a w odniesieniu do pracownika wojska
— jego miejsce zatrudnienia, ze wskazaniem kwa-
lifikacji prawnej zarzucanego jej czynu, z uwzgl´d-
nieniem wymogów prawid∏owej kwalifikacji praw-
nej, w szczególnoÊci odnoÊnie do zbiegu przepi-
sów, o którym mowa w art. 11 § 2 kk;

2) poni˝ej nag∏ówka wskazaç dane osobowe oskar-
˝onego, dotyczàce w szczególnoÊci: obywatel-
stwa, stanu cywilnego i rodzinnego, wykszta∏ce-
nia, zawodu, stanu majàtkowego oraz karalnoÊci
sàdowej, a w odniesieniu do ˝o∏nierzy: dat´ powo-
∏ania do s∏u˝by wojskowej, przynale˝noÊç s∏u˝bo-
wà oraz dane dotyczàce wyró˝nieƒ i ukaraƒ dyscy-
plinarnych;

3) podaç dane dotyczàce zatrzymania, zastosowania
tymczasowego aresztowania albo innego Êrodka
zapobiegawczego;

4) w przypadku obj´cia oskar˝eniem kilku osób wy-
mieniç w kolejnoÊci sprawców, pod˝egaczy, po-
mocników i inne osoby, których przest´pstwo po-
zostaje w Êcis∏ym zwiàzku z przest´pstwem
sprawcy, zamieszczajàc po danych ka˝dego z nich
stawiane im zarzuty w zasadzie w porzàdku chro-
nologicznym, jednak˝e tak, aby czyny zagro˝one
surowszymi karami poprzedza∏y inne zarzuty;

5) w przypadku sporzàdzenia osobnych konkluzji
w odniesieniu do poszczególnych oskar˝onych
wymieniç w ka˝dej z nich imiona i nazwiska
wszystkich wspó∏sprawców obj´tych aktem oskar-
˝enia; je˝eli jednak przeciwko wspó∏sprawcy toczy
si´ odr´bne post´powanie, jego nazwiska nie za-
mieszcza si´ w konkluzji, podajàc je tylko w uza-
sadnieniu.

§ 208. 1. Wskazanie sàdu wojskowego w∏aÊciwego
do rozpoznania sprawy nast´puje przez wymienienie
nazwy tego sàdu i jego siedziby oraz powo∏anie prze-
pisów uzasadniajàcych w∏aÊciwoÊç rzeczowà i miej-
scowà.

2. W sprawach o przest´pstwa skarbowe w akcie
oskar˝enia nale˝y wskazaç finansowy organ post´po-

wania przygotowawczego lub jego przedstawiciela
uprawnionych obok prokuratora do dzia∏ania w cha-
rakterze oskar˝yciela publicznego.

§ 209. 1. W uzasadnieniu aktu oskar˝enia nale˝y
wskazaç, co do których oskar˝onych wydano postano-
wienie o zabezpieczeniu majàtkowym oraz w jakiej
cz´Êci wy∏àczono materia∏y do odr´bnego post´po-
wania lub post´powanie umorzono.

2. Na marginesie uzasadnienia, a tak˝e listy, wyka-
zu i wniosku, wymienionych w art. 333 kpk, nale˝y po-
daç w∏aÊciwe numery kart akt sprawy dotyczàce po-
wo∏anego dowodu lub osoby.

§ 210. 1. Akt oskar˝enia przesy∏a do sàdu wojsko-
wego wojskowy prokurator okr´gowy lub wojskowy
prokurator garnizonowy.

2. W piÊmie do sàdu wojskowego nale˝y zamieÊciç:

1) wzmiank´ o wys∏aniu zawiadomieƒ, o których
mowa w art. 334 § 2 kpk, z podaniem ich daty;

2) wzmiank´ o przekazaniu tymczasowo aresztowa-
nego do dyspozycji sàdu wojskowego;

3) informacj´ o miejscu przechowywania i o przeka-
zaniu do dyspozycji sàdu wojskowego dowodów
rzeczowych, których nie do∏àczono do akt sprawy,
oraz o dokonanym zabezpieczeniu majàtkowym;

4) wniosek o rozpoznanie wytoczonego równocze-
Ênie powództwa cywilnego lub wzmiank´ o zg∏o-
szeniu powództwa w toku post´powania przygo-
towawczego albo o wystàpieniu z wnioskiem,
o którym mowa w art. 49a kpk.

3. Do akt sprawy nale˝y do∏àczyç po jednym odpi-
sie aktu oskar˝enia dla ka˝dego z oskar˝onych, a je˝e-
li oskar˝ony pozbawiony wolnoÊci ma obroƒc´ — rów-
nie˝ dla obroƒcy.

4. Zwrotne pokwitowanie odbioru zawiadomieƒ,
o których mowa w art. 334 § 2 kpk, przesy∏a si´ nie-
zw∏ocznie po ich otrzymaniu do sàdu wojskowego
w Êlad za aktem oskar˝enia.

5. W razie umieszczenia w akcie oskar˝enia wnios-
ku, o którym mowa w art. 335 kpk, dokonane uprzed-
nio przez prokuratora z oskar˝onym uzgodnienie doty-
czàce orzeczenia kary lub Êrodka karnego powinno byç
zawarte w protokole wyjaÊnieƒ bàdê wyra˝one w od-
r´bnym dokumencie.

§ 211. Z aktem oskar˝enia przesy∏a si´ do wiado-
moÊci sàdu wojskowego oprócz listy ujawnionych po-
krzywdzonych z podaniem ich adresów tak˝e wykaz
adresów innych osób wzywanych do sàdu wojskowe-
go. Nie dotyczy to adresu oskar˝onego.

§ 212. 1. Przekazanie tymczasowo aresztowanego
do dyspozycji sàdu wojskowego nast´puje równocze-
Ênie z przes∏aniem aktu oskar˝enia. O przes∏aniu aktu
oskar˝enia i przekazaniu tymczasowo aresztowanego
do dyspozycji sàdu wojskowego powiadamia si´ dy-
rektora zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego, w któ-
rym aresztowany tymczasowo przebywa.
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2. W przypadku zastosowania w post´powaniu
przygotowawczym por´czenia lub dozoru prze∏o˝one-
go wojskowego lub Policji o przes∏aniu do sàdu woj-
skowego aktu oskar˝enia nale˝y zawiadomiç por´cza-
jàcego, osob´ wyznaczonà przez prze∏o˝onego woj-
skowego do sprawowania dozoru lub jednostk´ orga-
nizacyjnà Policji sprawujàcà dozór nad podejrzanym.

§ 213. 1. Prokurator mo˝e jednoczeÊnie z wniesie-
niem aktu oskar˝enia wytoczyç powództwo cywilne,
je˝eli wed∏ug jego oceny wymaga tego interes spo-
∏eczny, a dowody zebrane w post´powaniu przygoto-
wawczym sà wystarczajàce do uwzgl´dnienia po-
wództwa. W przypadku wytoczenia powództwa do akt
sprawy nale˝y do∏àczyç wymaganà liczb´ odpisów
pozwu.

2. Na wniosek pokrzywdzonej osoby fizycznej lub
po uzyskaniu jej zgody prokurator powinien wytoczyç
powództwo cywilne, zw∏aszcza je˝eli na skutek u∏om-
noÊci, niezaradnoÊci lub z innej przyczyny ma ograni-
czonà mo˝liwoÊç samodzielnego dochodzenia przy-
s∏ugujàcych jej roszczeƒ lub przemawia za tym
wzglàd na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego.

DZIA¸ IV

Post´powanie karne 
w stosunkach mi´dzynarodowych

Rozdzia∏ 1

Pomoc prawna

§ 214. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej
w sprawie karnej sporzàdza si´ wtedy, gdy zachodzi
koniecznoÊç dokonania za granicà czynnoÊci proceso-
wych lub uzyskania niezb´dnego materia∏u dowodo-
wego.

§ 215. 1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej
w sprawie karnej powinien byç sporzàdzony w j´zyku
polskim, podpisany przez wojskowego prokuratora
okr´gowego oraz opatrzony piecz´cià urz´dowà pro-
kuratury.

2. We wniosku nale˝y przytoczyç w miar´ mo˝li-
woÊci dane personalne oraz adresy osoby podejrza-
nej i Êwiadków, okreÊliç zwi´êle stan faktyczny spra-
wy, ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu zarzu-
canego podejrzanemu, wskazaç czynnoÊci, które ma-
jà byç przeprowadzone, a w miar´ potrzeby do∏àczyç
materia∏y pozwalajàce na zidentyfikowanie osób, któ-
rych czynnoÊci majà dotyczyç.

§ 216. 1. Je˝eli umowa o obrocie prawnym nie
przewiduje bezpoÊredniej wymiany wniosków o po-
moc prawnà pomi´dzy w∏aÊciwymi prokuratorami,
wnioski te przesy∏a si´ w dwóch egzemplarzach bez
wskazania adresata do Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej, która przesy∏a je do w∏aÊciwego organu obcego
paƒstwa.

2. Wniosek kierowany za granic´ bezpoÊrednio
przez w∏aÊciwego prokuratora powinien powo∏ywaç
si´ na postanowienia umowy o obrocie prawnym.

§ 217. Wniosek o przes∏uchanie obywatela pol-
skiego przebywajàcego za granicà przez urzàd konsu-
larny Rzeczypospolitej Polskiej wojskowy prokurator
okr´gowy przesy∏a bezpoÊrednio do w∏aÊciwego
urz´du konsularnego.

§ 218. Wyjazd prokuratora w celu wzi´cia udzia∏u
w czynnoÊciach przeprowadzanych za granicà wyma-
ga zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

§ 219. CzynnoÊci w ramach pomocy prawnej po-
winny byç dokonane przez prokuratora wojskowej
prokuratury okr´gowej albo prokuratora wojskowej
prokuratury garnizonowej pod nadzorem s∏u˝bowym
wojskowej prokuratury okr´gowej. Protoko∏y i inne
dokumenty opatruje si´ piecz´cià urz´dowà, a ich od-
pisy pozostawia si´ w aktach nadzoru.

§ 220. 1. Obywateli paƒstw obcych wyst´pujàcych
w post´powaniu karnym w charakterze stron poucza
si´ o obowiàzku wynikajàcym z art. 138 kpk.

2. Poza przypadkami okreÊlonymi w art. 586 § 1
i art. 613 § 1 kpk oraz gdy nie nastàpi∏o pouczenie 
o treÊci art. 138 kpk, dor´czenie pisma stronie i osobie
sk∏adajàcej por´czenie majàtkowe, a przebywajàcej
w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawar∏a umo-
w´ o obrocie prawnym, odbywa si´ w trybie przewi-
dzianym w tej umowie. Osobie przebywajàcej w innym
kraju dor´cza si´ pismo wraz z t∏umaczeniem drogà
pocztowà za zwrotnym poÊwiadczeniem odbioru.

§ 221. 1. Wniosek o powo∏anie zespo∏u polskiego,
o którym mowa w art. 589c kpk, wojskowy prokurator
okr´gowy kieruje drogà s∏u˝bowà do Naczelnego Pro-
kuratora Wojskowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
okreÊlaç przes∏anki uzasadniajàce powo∏anie zespo∏u
polskiego przewidziane w art. 589c § 1 kpk, a tak˝e
okolicznoÊci, które powinno zawieraç porozumienie
o powo∏aniu takiego zespo∏u, zawarte w art. 589b 
§ 3 kpk, wraz z ich uzasadnieniem.

§ 222. 1. Tryb okreÊlony w § 221 ust. 1 stosuje si´
tak˝e w przypadku delegowania prokuratora do ze-
spo∏u, o którym mowa w art. 589d § 1 kpk, chyba ˝e
wniosek o delegowanie w∏aÊciwy organ paƒstwa
wspó∏pracujàcego skieruje bezpoÊrednio do Naczel-
nego Prokuratora Wojskowego.

2. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 589e § 1 kpk, prokurator uczestni-
czàcy w pracach zespo∏u przedstawia niezw∏ocznie
prokuratorowi prze∏o˝onemu informacj´ na piÊmie.

Rozdzia∏ 2

Wydawanie osób Êciganych 

§ 223. Do wniosku o wydanie przez paƒstwo obce
osoby Êciganej kierowanego do Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej nale˝y za∏àczyç akta sprawy wraz z od-
pisami podstawowych materia∏ów dowodowych oraz
w miar´ mo˝liwoÊci rysopisy i inne materia∏y identy-
fikacyjne.



Dziennik Ustaw Nr 221 — 12271 — Poz. 1446

§ 224. 1. CzynnoÊci zastrze˝one dla prokuratora
powinny byç wykonywane przez prokuratora w∏aÊci-
wej wojskowej prokuratury okr´gowej. W toku tych
czynnoÊci nale˝y przede wszystkim ustaliç, czy zacho-
dzà warunki do wydania osoby Êciganej, w szczegól-
noÊci okreÊlone w art. 604 kpk, oraz czy sprawca jest
osobà podlegajàcà wydaniu w myÊl ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z póên. zm.11)).

2. O wyjaÊnienie wàtpliwoÊci w przedmiocie oby-
watelstwa osoby obj´tej wnioskiem paƒstwa obcego
o ekstradycj´ nale˝y zwracaç si´ do w∏aÊciwego urz´-
du, a w przypadku stwierdzenia, ˝e uzyskanie dowo-
dów obywatelstwa polskiego nastàpi∏o z naruszeniem
prawa, nale˝y wystàpiç o uniewa˝nienie odnoÊnych
dokumentów.

3. Je˝eli w toku czynnoÊci zajdzie potrzeba uzyska-
nia dodatkowych danych od organu wyst´pujàcego
o wydanie osób Êciganych, nale˝y przedstawiç zebra-
ne materia∏y wraz z odpowiednim wnioskiem Naczel-
nej Prokuraturze Wojskowej.

§ 225. Po ustaleniu, ˝e osoba wskazana we wnios-
ku paƒstwa obcego podlega ekstradycji, prokurator
przes∏uchuje t´ osob´ w charakterze podejrzanego,
przes∏uchuje Êwiadków i w miar´ potrzeby dokonuje
innych czynnoÊci, po czym wnosi spraw´ do w∏aÊci-
wego miejscowo wojskowego sàdu okr´gowego.

§ 226. Prokurator bierze udzia∏ w posiedzeniu sà-
du wojskowego dotyczàcym wydania opinii w przed-
miocie wydania osoby Êciganej.

§ 227. 1. Przy wyst´powaniu do sàdu wojskowego
z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego areszto-
wania na wniosek organu paƒstwa obcego obowiàzu-
jà ogólne przepisy o dopuszczalnoÊci stosowania
Êrodków zapobiegawczych.

2. Zawiadamiajàc bezpoÊrednio organ Êcigajàcy
paƒstwa obcego i Naczelnà Prokuratur´ Wojskowà
o zastosowaniu przez sàd wojskowy tymczasowego
aresztowania cudzoziemca, nale˝y podaç dat´ zatrzy-
mania.

Rozdzia∏ 3

Przekazywanie osób Êciganych na podstawie 
europejskiego nakazu aresztowania

§ 228. 1. Wniosek o wydanie europejskiego naka-
zu aresztowania, zwanego dalej „nakazem”, kieruje
do wojskowego sàdu okr´gowego w∏aÊciwy wojsko-
wy prokurator okr´gowy.

2. Na podstawie informacji otrzymanej z w∏aÊciwe-
go sàdu wojskowego wojskowy prokurator okr´gowy
wyst´puje do wojskowego sàdu okr´gowego z wnios-
kiem o wydanie nakazu tak˝e w sprawach zawis∏ych
w post´powaniu jurysdykcyjnym i wykonawczym.

3. Je˝eli miejsce pobytu osoby Êciganej jest zna-
ne, prokurator jednoczeÊnie wnosi do wojskowego
sàdu okr´gowego o przekazanie nakazu w∏aÊciwemu
organowi sàdowemu paƒstwa wykonania nakazu. Je-
˝eli miejsce pobytu osoby Êciganej nie jest znane, od-
pis nakazu przekazuje si´ Naczelnej Prokuraturze Woj-
skowej z wnioskiem o wdro˝enie poszukiwaƒ mi´dzy-
narodowych.

4. Przej´cia osoby Êciganej, przekazywanej do
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie nakazu, doko-
nuje w∏aÊciwa wojskowa prokuratura okr´gowa po
bezpoÊrednich uzgodnieniach z organem sàdowym
paƒstwa wykonania nakazu albo za poÊrednictwem
punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sàdowni-
czej lub Prokuratury Krajowej. W celu wydania tym-
czasowo aresztowanego z aresztu Êledczego nale˝y
przes∏aç administracji aresztu Êledczego nakaz wyda-
nia wraz z odpisem postanowienia wojskowego sàdu
okr´gowego o przekazaniu osoby Êciganej.

§ 229. 1. Organami uprawnionymi do przyjmowa-
nia europejskich nakazów aresztowania, zwanych da-
lej „nakazami europejskimi”, wydanych przez organy
innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej (bez-
poÊrednio od tych organów, Interpolu lub Naczelnej
Prokuratury Wojskowej) sà w∏aÊciwe miejscowo woj-
skowe prokuratury okr´gowe.

2. Po dokonaniu czynnoÊci, o których mowa
w art. 607k § 2—4 kpk, wojskowy prokurator okr´go-
wy kieruje spraw´ do w∏aÊciwego miejscowo wojsko-
wego sàdu okr´gowego z wnioskiem o wydanie po-
stanowienia o przekazaniu osoby Êciganej lub o wy-
danie postanowienia o odmowie przekazania osoby
Êciganej. Kierujàc wniosek o wydanie postanowienia
o przekazaniu osoby Êciganej, prokurator wnosi jed-
noczeÊnie o zastosowanie wobec tej osoby tymczaso-
wego aresztowania lub, je˝eli szczególne wzgl´dy
przemawiajà za odstàpieniem od stosowania tego
Êrodka, innego Êrodka zapobiegawczego.

§ 230. Udzia∏ prokuratora w czynnoÊciach wojsko-
wego sàdu okr´gowego zwiàzanych z wydaniem i wy-
konaniem europejskiego nakazu aresztowania jest
obowiàzkowy.

§ 231. O ka˝dym przypadku wystàpienia do woj-
skowego sàdu okr´gowego o wydanie nakazu oraz
o przyj´ciu nakazu europejskiego od organu paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, a tak˝e o decyzji
sàdu wojskowego w tym zakresie wojskowy prokura-
tor okr´gowy niezw∏ocznie informuje Naczelnà Proku-
ratur´ Wojskowà. Naczelnà Prokuratur´ Wojskowà
nale˝y równie˝ informowaç o niedotrzymaniu termi-
nów wydania postanowienia w przedmiocie przekaza-
nia osoby Êciganej okreÊlonych w art. 607m § 1 i 2 kpk
oraz o wystàpieniu przeszkód w jej przekazaniu, o któ-
rych mowa w art. 607n § 2 kpk.

Rozdzia∏ 4

Przej´cie i przekazanie Êcigania karnego

§ 232. 1. W sprawie, w której przej´te post´powa-
nie karne zawiera wniosek pokrzywdzonego o napra-
wienie szkody, nale˝y, kierujàc do sàdu wojskowego
akt oskar˝enia, wnosiç i popieraç powództwo cywilne.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 818.
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2. Do akt sprawy przekazywanego post´powania
karnego nale˝y do∏àczyç udokumentowany wniosek
pokrzywdzonego o naprawienie szkody wyrzàdzonej
przest´pstwem.

§ 233. 1. Do bezpoÊredniego porozumiewania si´
w sprawach karnych z urz´dami konsularnymi paƒstw
obcych w Rzeczypospolitej Polskiej sà uprawnieni
wojskowi prokuratorzy okr´gowi lub upowa˝nieni
przez nich prokuratorzy.

2. Do urz´dów, o których mowa w ust. 1, nale˝à:

1) konsulaty generalne, konsulaty, wicekonsulaty
i agencje konsularne dzia∏ajàce w ramach swej
w∏aÊciwoÊci terytorialnej;

2) wydzia∏y konsularne przedstawicielstw dyploma-
tycznych obejmujàce zakresem swej dzia∏alnoÊci
ca∏e terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
dane paƒstwo nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej
konsulatów, lub obejmujàce terytorium niewcho-
dzàce w zakres w∏aÊciwoÊci konsulatów.

§ 234. W przypadku wàtpliwoÊci, czy pracownik
przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urz´du kon-
sularnego korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego
przewidzianego w art. 578 i 579 kpk lub na mocy posta-
nowieƒ Konwencji wiedeƒskiej o stosunkach dyploma-
tycznych, sporzàdzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia
1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), bàdê poszcze-
gólnych umów konsularnych — nale˝y si´ zwracaç
z odpowiednim zapytaniem do Protoko∏u Dyploma-
tycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych za po-
Êrednictwem Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

§ 235. 1. Dor´czenia odpisu decyzji merytorycznej
w sprawie przeciwko pracownikowi przedstawiciel-
stwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego do-
konuje Protokó∏ Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na wniosek Naczelnej Prokuratury
Wojskowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w spra-
wie, w której pokrzywdzonym jest pracownik lub jed-
nostka organizacyjna przedstawicielstwa dyploma-
tycznego lub urz´du konsularnego.

3. O wszcz´ciu i zakoƒczeniu post´powania w spra-
wach dotyczàcych osób wymienionych w ust. 1 i 2 za-
wiadamia si´ Naczelnà Prokuratur´ Wojskowà.

Rozdzia∏ 5

Stosowanie Êrodków zapobiegawczych 
wobec cudzoziemców

§ 236. 1. O zastosowaniu przez sàd i uchyleniu
tymczasowego aresztowania wobec obywatela paƒ-
stwa obcego wojskowy prokurator okr´gowy bez-
zw∏ocznie powiadamia Naczelnego Prokuratora Woj-
skowego oraz wysy∏a pisemne zawiadomienie bezpo-
Êrednio do w∏aÊciwego terytorialnie urz´du konsular-
nego lub do w∏aÊciwego przedstawicielstwa dyploma-
tycznego. W odniesieniu do obywateli paƒstw obcych,
z którymi Rzeczpospolita Polska nie utrzymuje stosun-
ków dyplomatycznych, oraz osób korzystajàcych z pra-
wa azylu zawiadomienie kieruje si´ do Departamentu

Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, a jego kopi´ przesy∏a si´ do Naczelnej Prokura-
tury Wojskowej.

2. Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç, poza danymi osobowymi, okreÊleniem oby-
watelstwa i miejsca zamieszkania, oznaczenie doku-
mentu to˝samoÊci, treÊç przedstawionego zarzutu
wraz z kwalifikacjà prawnà czynu i podstawà prawnà
tymczasowego aresztowania, dat´ tymczasowego
aresztowania i miejsca osadzenia.

3. Dokument to˝samoÊci cudzoziemca, wobec któ-
rego zastosowano tymczasowe aresztowanie, depo-
nuje si´ w areszcie Êledczym.

4. O udzieleniu zezwolenia w∏aÊciwemu przedsta-
wicielowi dyplomatycznemu lub konsularnemu na wi-
dzenie z tymczasowo aresztowanym cudzoziemcem
decyduje wojskowy prokurator okr´gowy lub wyzna-
czony przez niego prokurator, majàc na uwadze zasa-
dy i terminy okreÊlone w konwencji konsularnej, je˝e-
li zosta∏a ona zawarta z paƒstwem, którego obywate-
lem jest tymczasowo aresztowany.

§ 237. Dokumenty przeznaczone do wys∏ania za
granic´ powinny byç sporzàdzone pismem maszyno-
wym na odpowiednim papierze (nie na formularzach
u˝ywanych w post´powaniu, z wyjàtkiem protoko∏ów
przes∏uchania) oraz opatrzone piecz´cià urz´dowà
prokuratury. W ich treÊci nie u˝ywa si´ skrótów.

Rozdzia∏ 6

Dzia∏alnoÊç prokuratorów w przypadku u˝ycia 
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poza granicami paƒstwa

§ 238. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e skie-
rowaç prokuratora do s∏u˝by w jednostce wojskowej
poza granicami paƒstwa (w Polskim Kontyngencie
Wojskowym) w przypadku u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych poza granicami paƒstwa, majàc na uwadze
jego umiej´tnoÊci zawodowe i wojskowe.

§ 239. 1. Na okres s∏u˝by poza granicami paƒstwa
Naczelny Prokurator Wojskowy okreÊla prokuratoro-
wi, o którym mowa w § 238, zakres obowiàzków.

2. Prokurator zajmujàcy stanowisko etatowe
w jednostce wojskowej poza granicami paƒstwa
(w Polskim Kontyngencie Wojskowym) podlega s∏u˝-
bowo w sprawach wojskowych tylko dowódcy tej jed-
nostki wojskowej i wy∏àcznie w zakresie niedotyczà-
cym wykonywania czynnoÊci wynikajàcych z zadaƒ
przewidzianych w ustawie o prokuraturze.

§ 240. 1. Prokurator w trakcie s∏u˝by poza granica-
mi paƒstwa przy wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bo-
wych uwzgl´dnia przepisy prawa mi´dzynarodowego
i prawa krajowego, majàc w szczególnoÊci na celu
ochron´ interesów Rzeczypospolitej Polskiej, oraz re-
spektuje zasady koniecznoÊci sprawowania narodo-
wej jurysdykcji wobec ˝o∏nierzy i pracowników jed-
nostki wojskowej poza granicami paƒstwa (Polskiego
Kontyngentu Wojskowego).



Dziennik Ustaw Nr 221 — 12273 — Poz. 1446

2. Prokurator wykonuje równie˝ czynnoÊci majàce
na celu realizacj´ zadaƒ na rzecz organizacji mi´dzy-
narodowej, w której misji uczestniczy jednostka woj-
skowa poza granicami paƒstwa (Polski Kontyngent
Wojskowy), majàc na uwadze przede wszystkim po-
szanowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do podstawowych zadaƒ prokuratora nale˝y
niedopuszczenie do sprawowania jurysdykcji wobec
˝o∏nierzy i pracowników jednostki wojskowej poza
granicami paƒstwa (Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego) przez organy inne ni˝ paƒstwa polskiego, chy-
ba ˝e prawo polskie lub umowa mi´dzynarodowa sta-
nowià inaczej.

§ 241. 1. Obs∏ug´ administracyjnà prokuratora
sprawuje sekretariat jednostki, w której pe∏ni∏ on s∏u˝-
b´ przed skierowaniem za granic´, albo innej jednost-
ki wskazanej w rozkazie przez Naczelnego Prokuratora
Wojskowego.

2. CzynnoÊci administracyjne na terenie wykony-
wania zadaƒ poza granicami paƒstwa prokurator mo˝e
zlecaç w niezb´dnym zakresie komórkom organizacyj-
nym jednostek wojskowych poza granicami paƒstwa
(Polskiego Kontyngentu Wojskowego), a w szczególno-
Êci jednostce ˚andarmerii Wojskowej.

§ 242. 1. Wykonujàc obowiàzki s∏u˝bowe, prokura-
tor powinien uwzgl´dniaç potrzeby obs∏ugiwanej jed-
nostki wojskowej w zakresie wykonywania przez nià
zadaƒ i utrzymania gotowoÊci bojowej, je˝eli nie
sprzeciwiajà si´ temu prawo mi´dzynarodowe i obo-
wiàzujàce ustawodawstwo oraz dobro prowadzonych
post´powaƒ karnych.

2. Prokurator sam ma obowiàzek wykonywania
i zlecania innym organom czynnoÊci, w tym proceso-
wych, z uwzgl´dnieniem mi´dzynarodowego prawa
konfliktów zbrojnych, a w szczególnoÊci zasad prawa
humanitarnego dotyczàcego konfliktów zbrojnych
i ich ofiar.

3. Prowadzàc czynnoÊci procesowe w ramach po-
st´powania karnego, w tym stosujàc Êrodki przymu-
su, prokurator wykonuje je zgodnie z prawem pol-
skim. Uwzgl´dnienie przepisów obowiàzujàcych na
terenie misji oraz potrzeb wynikajàcych z panujàcej
sytuacji wojskowej jest dopuszczalne, o ile nie stoi
w sprzecznoÊci z prawem polskim.

DZIA¸ V

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu
sàdowym w sprawach karnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy wst´pne

§ 243. W post´powaniu przed sàdem wojskowym
prokurator podejmuje czynnoÊci zmierzajàce do prawi-
d∏owego i jednolitego stosowania prawa. W tym celu:

1) bierze udzia∏ w rozprawach i posiedzeniach;

2) sk∏ada wnioski dotyczàce wymiaru kary i innych
rozstrzygni´ç;

3) zaskar˝a orzeczenia, które uznaje za nies∏uszne.

§ 244. Prokurator w toku post´powania sàdowego
dà˝y do wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy mogàcych
mieç wp∏yw na treÊç orzeczenia. Dzia∏ania podejmo-
wane przez prokuratora powinny uwzgl´dniaç wycho-
wawczà rol´ procesu karnego oraz przyczyniaç si´ do
umacniania autorytetu sàdu wojskowego i powagi je-
go orzeczeƒ.

Rozdzia∏ 2

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu przed sàdem
wojskowym pierwszej instancji

§ 245. 1. Prokurator uczestniczy w posiedzeniach
sàdu wojskowego, gdy ustawa tak stanowi oraz gdy
sàd wojskowy rozpoznaje wniosek prokuratora albo
rozstrzyga za˝alenie na jego decyzj´.

2. W posiedzeniu sàdu wojskowego rozpoznajàce-
go za˝alenie na zatrzymanie udzia∏ prokuratora jest
obowiàzkowy, gdy zatrzymanie nastàpi∏o na jego za-
rzàdzenie lub gdy w trybie nadzoru prokurator stwier-
dzi∏ uchybienia. 

3. Prokurator powinien uczestniczyç tak˝e w in-
nych posiedzeniach, gdy wymaga tego interes post´-
powania.

§ 246. 1. Do udzia∏u w rozprawie (posiedzeniu) po-
winien byç wyznaczony prokurator, który w danej
sprawie prowadzi∏ lub nadzorowa∏ post´powanie
przygotowawcze albo sporzàdzi∏ lub zatwierdzi∏ akt
oskar˝enia. 

2. Odst´pstwa od zasady okreÊlonej w ust. 1 sà
dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, a w po-
st´powaniu przed wojskowym sàdem okr´gowym tyl-
ko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

§ 247. Na rozprawie (posiedzeniu) prokurator sk∏a-
da wnioski we wszystkich kwestiach wymagajàcych
rozstrzygni´cia przez sàd wojskowy i wypowiada si´
na temat wniosków zg∏aszanych przez uczestników
post´powania. Wypowiedzi prokuratora powinny za-
wieraç nale˝ycie sprecyzowane stanowisko.

§ 248. Prokurator w przemówieniu koƒcowym, po
przedstawieniu istotnych okolicznoÊci sprawy, omó-
wieniu i ocenie dowodów, wskazuje prawne i spo∏ecz-
ne aspekty sprawy, uzasadniajàc kwalifikacj´ prawnà
czynu, rodzaj i wymiar wnioskowanej kary i Êrodków
karnych oraz innych rozstrzygni´ç. 

§ 249. 1. Z przebiegu i wyników rozprawy (posie-
dzenia) prokurator sk∏ada niezw∏ocznie sprawozdanie
wraz z w∏asnà ocenà orzeczenia (zarzàdzenia) prze∏o-
˝onemu, który swoim podpisem pod adnotacjà w ak-
tach nadzoru stwierdza przyj´cie sprawozdania.
W szczególnoÊci prokurator informuje o zastosowa-
niu przez sàd wojskowy przepisów art. 387 i 397 kpk,
czyniàc o tym adnotacj´ w aktach nadzoru. W spra-
wach rozpoznawanych bez udzia∏u prokuratora zasad-
noÊç orzeczenia bada i sk∏ada sprawozdanie wyzna-
czony prokurator.

2. Prze∏o˝ony, niezale˝nie od oceny prokuratora,
mo˝e poleciç z∏o˝enie wniosku o sporzàdzenie na
piÊmie uzasadnienia orzeczenia. We wniosku o spo-
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rzàdzenie na piÊmie uzasadnienia orzeczenia, które
wydano w sprawie obejmujàcej wi´cej ni˝ jednego
oskar˝onego, nale˝y wskazaç, którego z oskar˝onych
wniosek dotyczy. 

Rozdzia∏ 3

Ârodki odwo∏awcze

§ 250. 1. Ârodek odwo∏awczy od orzeczenia sàdu
wojskowego pierwszej instancji przesy∏a uprawniony
prokurator.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wnios-
ku o przywrócenie terminu do wniesienia Êrodka od-
wo∏awczego.

§ 251. 1. Przy powo∏ywaniu si´ na dowód w spra-
wie nale˝y w uzasadnieniu Êrodka odwo∏awczego
wskazaç numer karty akt sprawy, a tak˝e postanowie-
nia o ujawnieniu dowodu.

2. Je˝eli w Êrodku odwo∏awczym powo∏uje si´ do-
wody obj´te wnioskiem o sprostowanie protoko∏u
rozprawy, a w kwestii tej nie nastàpi∏o jeszcze roz-
strzygni´cie, treÊç dowodów mo˝na tak˝e podaç
w brzmieniu okreÊlonym we wniosku o sprostowanie
protoko∏u rozprawy.

§ 252. 1. RównoczeÊnie z przes∏aniem Êrodka od-
wo∏awczego do sàdu wojskowego nale˝y przekazaç
prokuratorowi, który b´dzie wyst´powa∏ przed sàdem
wojskowym drugiej instancji, akta nadzoru wraz z od-
pisem zaskar˝onego orzeczenia i dodatkowym odpi-
sem Êrodka odwo∏awczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio po otrzy-
maniu z sàdu wojskowego zawiadomienia o przyj´ciu
Êrodka odwo∏awczego wniesionego przez oskar˝one-
go, z tym ˝e z aktami nadzoru przesy∏a si´ w miar´
mo˝liwoÊci odpis wyroku i tego Êrodka.

Rozdzia∏ 4

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu przed sàdem
odwo∏awczym

§ 253. Do udzia∏u w rozprawach i posiedzeniach
sàdu odwo∏awczego wyznacza prokuratora naczelnik
w∏aÊciwego wydzia∏u, który decyduje tak˝e o potrze-
bie z∏o˝enia wniosku na piÊmie. Przepis § 246 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 254. O cofni´ciu Êrodka odwo∏awczego nale˝y
zawiadomiç prokuratora, który zaskar˝y∏ orzeczenie,
i podaç mu motywy tej decyzji.

§ 255. 1. W post´powaniu przed sàdem odwo∏aw-
czym przepis § 247 stosuje si´ odpowiednio.

2. W razie potrzeby, wynikajàcej z charakteru spra-
wy lub wagi rozstrzyganych problemów, sporzàdza
si´ wniosek na piÊmie.

3. We wniosku nale˝y omówiç uchybienia post´-
powania sàdowego wymagajàce zwrócenia na nie
uwagi sàdowi wojskowemu ni˝szej instancji.

§ 256. Akta nadzoru zwraca si´ w∏aÊciwej prokura-
turze, podajàc w miar´ potrzeby g∏ówne motywy sta-
nowiska sàdu wojskowego odwo∏awczego oraz ocen´
tego stanowiska.

§ 257. Zwracajàc akta nadzoru wojskowemu pro-
kuratorowi okr´gowemu (garnizonowemu), powiada-
mia si´ go o dostrze˝onych w post´powaniu odwo-
∏awczym uchybieniach post´powania przygotowaw-
czego lub sàdowego, a w miar´ potrzeby podejmuje
si´ odpowiednie Êrodki oddzia∏ywania s∏u˝bowego.

Rozdzia∏ 5

Zaskar˝anie prawomocnych orzeczeƒ

§ 258. 1. W razie stwierdzenia w orzeczeniu sàdu
wojskowego odwo∏awczego uchybieƒ wymienionych
w art. 439 kpk lub innego ra˝àcego naruszenia prawa,
o którym mowa w art. 523 kpk, wniosek o dor´czenie
orzeczenia kieruje do sàdu wojskowego odwo∏awcze-
go prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub
naczelnik w∏aÊciwego wydzia∏u wojskowej prokuratu-
ry okr´gowej. W przypadku, o którym mowa w art. 457
§ 2 kpk, przy kierowaniu wniosku o dor´czenie orze-
czenia z uzasadnieniem stosuje si´ odpowiednio
§ 249 ust. 2 zdanie drugie; przepis § 249 ust. 1 zdanie
trzecie stosuje si´ odpowiednio.

2. Kasacj´ od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1,
wnosi do IWSN za poÊrednictwem sàdu wojskowego
odwo∏awczego odpowiednio szef Oddzia∏u do spraw
Przest´pczoÊci Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury
Wojskowej, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej lub prokurator wojskowej prokuratury okr´gowej.

3. Pisemnà odpowiedê na kasacj´ sk∏ada odpo-
wiednio prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
lub wojskowej prokuratury okr´gowej w terminie
14 dni od dnia otrzymania kasacji innej strony. Uzna-
jàc kasacj´ za oczywiÊcie bezzasadnà, prokurator za-
rzàdza przes∏anie odpowiedzi podmiotom wymienio-
nym w art. 530 § 5 kpk, o czym informuje sàd wojsko-
wy, a po nadejÊciu zwrotnych poÊwiadczeƒ jej odbio-
ru przesy∏a je do sàdu wojskowego w Êlad za odpo-
wiedzià na kasacj´.

4. W przypadku niesporzàdzenia przez sàd wojsko-
wy odwo∏awczy uzasadnienia orzeczenia w czasie po-
wodujàcym zagro˝enie up∏ywu terminu, o którym
mowa w art. 524 § 3 kpk, wojskowy prokurator okr´-
gowy, na miesiàc przed up∏ywem tego terminu, powi-
nien zawiadomiç o tym prezesa sàdu wojskowego od-
wo∏awczego.

§ 259. 1. Uznajàc potrzeb´ wznowienia post´po-
wania sàdowego z urz´du lub na skutek podania
uprawnionej osoby, wojskowy prokurator garnizono-
wy przedstawia wojskowemu prokuratorowi okr´go-
wemu stosowny wniosek wraz z aktami sprawy. 

2. W razie uznania podania za niezasadne pozosta-
wia si´ je bez biegu i powiadamia si´ o tym zaintere-
sowanego, podajàc motywy odmowy. 

3. W sprawie, w której akt oskar˝enia wniós∏ woj-
skowy prokurator okr´gowy, wniosek o skierowanie
do sàdu wojskowego wniosku o wznowienie post´po-
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wania z urz´du lub zas∏ugujàce na uwzgl´dnienie po-
danie uprawnionej osoby o wznowienie post´powa-
nia przesy∏a si´ do Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Wniosek o wznowienie post´powania przesy∏a
do w∏aÊciwego sàdu wojskowego wojskowy prokura-
tor okr´gowy. 

DZIA¸ VI

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu
wykonawczym

§ 260. 1. W przypadku ujawnienia okolicznoÊci da-
jàcych podstaw´ do odwo∏ania odroczenia wykonania
kary pozbawienia wolnoÊci albo do podj´cia zawie-
szonego post´powania wykonawczego prokurator
bezzw∏ocznie wyst´puje do sàdu wojskowego ze sto-
sownym wnioskiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wa-
runkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci, warunkowego przedterminowego zwolnie-
nia z odbywania kary pozbawienia wolnoÊci i warun-
kowego umorzenia post´powania karnego.

§ 261. Prokurator powinien braç udzia∏ w posie-
dzeniach sàdu wojskowego, gdy sàd wojskowy pierw-
szej lub drugiej instancji rozstrzyga:

1) proÊb´ o u∏askawienie;

2) wàtpliwoÊci dotyczàce wykonania orzeczenia lub
zarzuty dotyczàce obliczenia kary;

3) o zamianie kary pozbawienia wolnoÊci na kar´
grzywny;

4) w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia post´-
powania;

5) o zamianie kary grzywny lub kary ograniczenia
wolnoÊci na zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci;

6) w przedmiocie wykonania kary pozbawienia wol-
noÊci po zwolnieniu skazanego z zak∏adu psychia-
trycznego albo zak∏adu leczenia odwykowego;

7) w przedmiocie zarzàdzenia wykonania warunko-
wo zawieszonej kary pozbawienia wolnoÊci oraz
odwo∏ania warunkowego przedterminowego zwol-
nienia.

§ 262. Prokurator powinien rozwa˝yç potrzeb´
wzi´cia udzia∏u w posiedzeniu sàdu wojskowego rów-
nie˝ w innych sprawach, zw∏aszcza zawi∏ych lub poru-
szajàcych opini´ spo∏ecznà. 

§ 263. Bioràc udzia∏ w posiedzeniu sàdu wojsko-
wego, prokurator powinien ustosunkowaç si´ do roz-
patrywanych wniosków i kwestii z nimi zwiàzanych,
a nast´pnie do oceny zasadnoÊci orzeczenia sàdu
wojskowego oraz, w razie potrzeby, do jego zaskar˝e-
nia, je˝eli uzna je za wadliwe lub nies∏uszne.

DZIA¸ VII

Post´powanie o u∏askawienie

§ 264. 1. Je˝eli z treÊci otrzymanego pisma wyni-
ka, ˝e zawiera ono proÊb´ o u∏askawienie, prokurator
przesy∏a je do w∏aÊciwego sàdu wojskowego pierw-
szej instancji.

2. Bioràc udzia∏ w posiedzeniu sàdu wojskowego
rozpoznajàcego proÊb´ o u∏askawienie, prokurator
powinien zwracaç uwag´ na to, czy okolicznoÊci,
o których mowa w art. 563 kpk, sà nale˝ycie wyjaÊnio-
ne i poparte dowodami. Prokurator zwraca w szcze-
gólnoÊci uwag´, czy:

1) wskazane w proÊbie, a powsta∏e po wydaniu wy-
roku, zdarzenia sà nale˝ycie udokumentowane;

2) zebrano dokumenty dotyczàce zachowania si´
skazanego po wydaniu wyroku, a zw∏aszcza:

a) aktualny wywiad Êrodowiskowy,

b) opini´ s∏u˝bowà — w odniesieniu do ˝o∏nierzy,

c) opinie z miejsca pracy,

d) aktualne dane o karalnoÊci,

e) opinie o zachowaniu si´ w zak∏adzie karnym
w okresie odbywania kary pozbawienia wol-
noÊci,

f) dowody dotyczàce zap∏aty orzeczonej grzywny,
nawiàzki, op∏at i kosztów sàdowych,

g) dane o naprawieniu szkody lub zadoÊçuczy-
nieniu.

3. Przychylajàc si´ do proÊby o u∏askawienie na
posiedzeniu sàdu wojskowego, prokurator zajmuje
równoczeÊnie stanowisko w sprawie udzielenia prze-
rwy w wykonaniu kary lub wstrzymania jej wykonania.

§ 265. Niedopuszczalne jest sk∏adanie przez proku-
ratora na posiedzeniu sàdu wojskowego wniosku
o pozostawienie sprawy bez dalszego biegu, je˝eli
o wydanie opinii zwróci∏ si´ Prokurator Generalny, na
podstawie art. 567 § 1 i 2 kpk, lub Naczelny Prokura-
tor Wojskowy, na podstawie art. 567 § 1 i 2 kpk
w zwiàzku z art. 657 § 1 kpk. 

§ 266. 1. Uznajàc potrzeb´ wszcz´cia post´powa-
nia o u∏askawienie z urz´du, prokurator przedstawia
prokuratorowi nadrz´dnemu umotywowany wniosek
wraz z aktami sprawy i odpowiednimi dokumentami.

2. W przypadku przewidzianym w art. 568 kpk
prokurator wyst´puje równoczeÊnie z wnioskiem
o wstrzymanie przez Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego wykonania kary lub o zarzàdzenie przerwy w jej
wykonaniu.

§ 267. 1. Przepisy dzia∏u stosuje si´ odpowiednio
do udzia∏u prokuratora w:

1) post´powaniu w sprawach o przest´pstwa skar-
bowe oraz o odszkodowanie za nies∏uszne skaza-
nie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;

2) posiedzeniu sàdu wojskowego pierwszej instancji
i wojskowego sàdu okr´gowego jako sàdu odwo-
∏awczego (w tym w post´powaniu wykonawczym)
oraz odnoÊnie do sk∏adanych Êrodków odwo∏aw-
czych od postanowieƒ sàdu wojskowego.

2. Przepisy dzia∏u stosuje si´ odpowiednio do
udzia∏u prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej
w post´powaniu odwo∏awczym przed IWSN.
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DZIA¸ VIII

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu
w sprawach o wykroczenia

§ 268. 1. Przepisy dzia∏u stosuje si´ odpowiednio
w sprawach o wykroczenia skarbowe.

2. Prokurator podejmuje czynnoÊci w post´powa-
niu w sprawach o wykroczenia, w razie powzi´cia wia-
rygodnej wiadomoÊci o naruszeniu prawa w toku te-
go post´powania lub gdy ze wzgl´du na spo∏eczny
wydêwi´k albo charakter sprawy uzna, ˝e jego udzia∏
jest wskazany.

3. Prokurator jest oskar˝ycielem publicznym we
wszystkich sprawach o wykroczenia podlegajàce
orzecznictwu sàdów wojskowych.

§ 269. W post´powaniu w sprawie o wykroczenia
prokurator:

1) po powzi´ciu wiarygodnej wiadomoÊç w sprawie
zaistnienia zdarzenia wyczerpujàcego znamiona
wykroczenia przeprowadza czynnoÊci wyjaÊniajà-
ce lub zleca ich przeprowadzenie ˚andarmerii
Wojskowej;

2) wydaje w toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych prowa-
dzonych przez niego lub przez ˚andarmeri´ Woj-
skowà stosowne postanowienia i zarzàdzenia,
w szczególnoÊci w kwestiach:

a) zabezpieczenia i dopuszczenia dowodów,

b) zarzàdzenia i przeprowadzenia przeszukania,
zatwierdzenia przeszukania przeprowadzonego
bez jego polecenia, w wypadkach niecierpià-
cych zw∏oki, a tak˝e w przedmiocie zatrzyma-
nych w toku tych czynnoÊci przedmiotów;

3) stosuje Êrodki przymusu, o których mowa w art. 49
i 50 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks po-
st´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2008 r. Nr 133, poz. 848 i Nr 214, poz. 1344), w to-
ku prowadzonych przez niego czynnoÊci wyjaÊnia-
jàcych;

4) sporzàdza osobiÊcie lub zatwierdza sporzàdzone
przez ˚andarmeri´ Wojskowà wnioski o ukaranie
i kieruje je do w∏aÊciwego sàdu wojskowego;

5) uczestniczy w post´powaniu sàdu wojskowego
rozpoznajàcego wniosek o ukaranie, gdy tak zarzà-
dzà wojskowy prokurator okr´gowy, wojskowy
prokurator garnizonowy lub ich zast´pcy;

6) wnosi Êrodki odwo∏awcze od orzeczeƒ sàdowych;

7) kieruje, z zachowaniem drogi s∏u˝bowej, wnioski
w przedmiocie wniesienia nadzwyczajnych Êrod-
ków zaskar˝enia; wniosek o wznowienie post´po-
wania jest kierowany do w∏aÊciwego miejscowo
wojskowego prokuratora okr´gowego, w przy-
padku zaÊ kasacji — jej projekt jest kierowany do
Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

DZIA¸ IX

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu
dyscyplinarnym wzgl´dem ˝o∏nierzy

§ 270. W razie zaistnienia sytuacji okreÊlonej
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dys-
cyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370

i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) prokurator wojskowej pro-
kuratury garnizonowej wszczyna post´powanie dys-
cyplinarne, a wszcz´te wczeÊniej przejmuje do w∏as-
nego prowadzenia.

§ 271. W toku post´powania dyscyplinarnego pro-
kurator mo˝e:

1) przeprowadziç post´powanie wyjaÊniajàce;

2) odstàpiç od prowadzenia post´powania wyjaÊnia-
jàcego; 

3) skierowaç do sàdu wojskowego wniosek o ukara-
nie dyscyplinarne albo o wydanie orzeczenia,
o którym mowa w art. 74 pkt 1, 2 lub 3 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.

§ 272. Wszcz´cie albo przej´cie post´powania dys-
cyplinarnego do prowadzenia przez prokuratora oraz
odstàpienie od prowadzenia post´powania wyjaÊnia-
jàcego wymagajà wydania postanowienia.

DZIA¸ X

Tryb dzia∏aƒ podejmowanych przez
prokuratora w celu zapobie˝enia

naruszeniom prawa

§ 273. Ârodki zapobiegajàce naruszeniu prawa
prokurator podejmuje bezpoÊrednio po ustaleniu oko-
licznoÊci uzasadniajàcych ich stosowanie, niezale˝nie
od stopnia zaawansowania post´powania przygoto-
wawczego. 

§ 274. 1. Przekazanie na podstawie art. 18 § 2 kpk
w∏aÊciwemu organowi sprawy, w której odmówiono
wszcz´cia Êledztwa lub dochodzenia albo post´powa-
nie umorzono, powinno nastàpiç w szczególnoÊci,
gdy zachodzi potrzeba podj´cia przez obowiàzane or-
gany przewidzianych prawem Êrodków zmierzajàcych
mi´dzy innymi do:

1) ochrony Êrodowiska;

2) wyciàgni´cia konsekwencji s∏u˝bowych w stosun-
ku do ˝o∏nierza lub pracownika wojska naruszajà-
cego obowiàzki s∏u˝bowe;

3) pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci materialnej
pracownika wojska winnego powstania szkody;

4) przeciwdzia∏ania demoralizacji nieletniego;

5) zobowiàzania osoby uzale˝nionej do poddania si´
leczeniu odwykowemu.

2. Je˝eli ustawa uzale˝nia wszcz´cie przez w∏aÊci-
wy organ post´powania, o którym mowa w ust. 1, od
z∏o˝enia wniosku, prokurator, przekazujàc spraw´,
sk∏ada wniosek lub zwraca si´ do uprawnionego or-
ganu o jego z∏o˝enie, wnoszàc jednoczeÊnie o poin-
formowanie go o sposobie za∏atwienia sprawy.

§ 275. W ramach wspó∏dzia∏ania z dowódcami jed-
nostek wojskowych w zapobieganiu przest´pczoÊci
i innym naruszeniom prawa prokurator:

1) na proÊb´ dowódców rodzajów si∏ zbrojnych oraz
dowódców okr´gów wojskowych lub z w∏asnej
inicjatywy mo˝e z∏o˝yç informacj´ o stanie prze-
st´pczoÊci i o stanie przestrzegania prawa przez
podleg∏ych im ˝o∏nierzy i pracowników wojska;
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2) mo˝e skierowaç na proÊb´ innych ni˝ wymienieni
w pkt 1 dowódców jednostek wojskowych infor-
macje o stanie zagro˝enia przest´pczoÊcià i inny-
mi naruszeniami prawa z odpowiednimi informa-
cjami;

3) podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do tworzenia
prawnych i organizacyjnych warunków przeciw-
dzia∏ania naruszeniom prawa.

DZIA¸ XI

Petycje,  skargi i wnioski 

§ 276. Wp∏ywajàce do wojskowej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury petycje oraz skargi i wnioski,
o których mowa w art. 227 i 241 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.12)), podlegajà za∏atwieniu zgodnie z przepisami
dzia∏u VIII tego Kodeksu oraz rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organi-
zacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).

§ 277. Skarg´ na czynnoÊci lub zachowanie proku-
ratora, aplikanta i pracownika rozpatruje jego prze∏o-
˝ony.

§ 278. 1. Pisma o charakterze procesowym dotyczà-
ce zakresu dzia∏ania prokuratora w post´powaniu kar-
nym w konkretnej sprawie rozpatruje si´ w trybie prze-
widzianym w odpowiednich przepisach tego post´po-
wania. Pism tych nie nale˝y traktowaç jako skarg.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do post´powania
w sprawie o przest´pstwa skarbowe, o wykroczenia
skarbowe oraz do post´powania w sprawie o wykro-
czenia.

§ 279. Je˝eli pismo lub zg∏oszenie ustne, podlega-
jàce rozpoznaniu w trybie okreÊlonego post´powania,
zawiera tak˝e zarzuty dotyczàce niedope∏nienia obo-
wiàzków, przekroczenia uprawnieƒ lub uchybienia
godnoÊci urz´du przez prokuratora, aplikanta i pra-
cownika, w tej cz´Êci nale˝y je traktowaç jako skarg´,
do której rozpatrzenia w∏aÊciwy jest prokurator prze-
∏o˝ony.

§ 280. Skarg´ na dzia∏alnoÊç prokuratury, zawiera-
jàcà tak˝e zarzuty odnoszàce si´ do dzia∏alnoÊci in-

nych organów, prokurator rozpoznaje w zakresie swo-
jej w∏aÊciwoÊci i niezw∏ocznie przekazuje odpis skargi
w∏aÊciwemu organowi.

§ 281. Z∏o˝onà ustnie skarg´ na dzia∏alnoÊç proku-
ratury przyjmuje si´ do protoko∏u. Skarg´ na inne or-
gany przyjmuje si´ do protoko∏u tylko wówczas, gdy
okolicznoÊci sprawy uzasadniajà podj´cie przez pro-
kuratora czynnoÊci w okreÊlonym trybie. W pozosta-
∏ych przypadkach informuje si´ skar˝àcego, jaki organ
jest w∏aÊciwy do rozpatrzenia skargi lub jakie przys∏u-
gujà mu Êrodki prawne.

§ 282. Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach
ju˝ wyjaÊnionych w ca∏oÊci, niezawierajàce nowych
okolicznoÊci, mogà byç pozostawione bez biegu. Na-
le˝y o tym powiadomiç skar˝àcego, informujàc, ˝e
podtrzymuje si´ zaj´te uprzednio stanowisko i ˝e nie-
wykazanie w kolejnych skargach nowych okolicznoÊci
spowoduje pozostawienie ich bez biegu.

§ 283. Przyj´cia interesantów ewidencjonuje si´
poprzez sporzàdzenie notatki urz´dowej zawierajàcej
adnotacj´, czego sprawa dotyczy. Notatki urz´dowe
przechowuje si´ w jednostce przez rok, a po up∏ywie
tego okresu mo˝na zarzàdziç ich zniszczenie.

§ 284. 1. Wszystkie wojskowe jednostki organiza-
cyjne prokuratury dokonujà dwa razy w roku analizy
oraz oceny za∏atwienia petycji, skarg i wniosków.

2. Wojskowe prokuratury garnizonowe przedsta-
wiajà do dnia 5 stycznia ka˝dego roku wojskowym
prokuratorom okr´gowym, a wojskowi prokuratorzy
okr´gowi do dnia 10 stycznia ka˝dego roku — do Od-
dzia∏u Prezydialnego Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej — roczne sprawozdania z wp∏ywu i sposobu za∏a-
twiania spraw, o których mowa w ust. 1.

3. Uk∏ad statystyczny sprawozdaƒ oraz wzory
wykazów statystycznych, jak te˝ termin sk∏adania
sprawozdania zbiorczego przez Naczelnà Prokuratur´
Wojskowà okreÊlajà odr´bne przepisy. 

DZIA¸ XII

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 285. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝
do spraw b´dàcych w toku, a wszcz´tych przed dniem
jego wejÊcia w ˝ycie.

§ 286. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.


