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350 

UCHWAŁA RADY PAŃSTW A 

z dnia 22 grudnia 1967 r. 

w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Na podsta wie art. . 16 ust. 1 listawy z dnia 14 kwietnia 
1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. Nr 13, poz. 55) Rada Państwa uchwala, co następuj e: 

§ 1. Nadaje się powszechnym jednostkomorganiz,acyj
n ym Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sla'tut, 
stanowiący załącznik do nin iejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 
1) uchwala nr 21 Rady Państwa z dnia 28 lutego 1957 r. 

w Slprawie statutu orgunizacyjnego Prokuratury Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, . 

2) uchwała Rady PartsIwa z dnia 22 lutego 1962 LW spra
wie powolanIa Koleg'ium w Generalnej Prokuraturze (Mo
nitor Polski Nr 20, poz. 82). 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Parlstwa: J. Horodecki 

Za łącznik do uchwały Rady Państ'Yd 
z dnia 22 grudnia 1967 r. (poz. 350) . 

. (,:~ 

STATUT POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY 
~OLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

. -
- '§ l. 1. Powszechnymi jednostkami -organizacyjnymi Pro-

kuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są: Prokuratura 
GenE'ralna, prokuratury wojewódzkie i prokuratury pOWia
towe. 

, 2. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi Proku
ratury są również inne prokuratury tworzone przez Prokura
tora Generalnego zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o Prokura
turze Polskiej Rzeczypospol,ite j Ludowej. 

3. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Lu
cLow'ej określa nazwy, siedziby i zasięg dz iałalności prokura
tur wojewódzkich i pOWiatowych oraz prokuratur, o których 
mowa w ust. 2. 

§ 2. 1. W ramach powszechnych jednostek organizacyj
nych Prokuratury działają: 

'l Ostatni w 1967 r. 

1) w Prokuraturze Gene raln e j - prokuratorzy i wiceproku
ratorzy Prokuratury Generalnej, 

2} w prokuraturach wojewódzkich - prokuratorzy woje
wódzcy oraz podlegli im wiCeprOkuratorzy i podproku
ratorzy prokuratur wojewódzkićh, 

3) w proklITaturach powiatowych - prokuratorzy powiato
wi oraz podle9li im wiceprokuratorzy, podprokuratorzy 
i asesorzy prokuratur powiatowych. . 

2. Pracown ikom mianowanym . na stanowiska służbowe 

określone w ust. 1 przysluguje odpowiedni tytuł służbowy_ 

'vV okresie pelnienia funkcji określonych w dalszych przepi
sa ch statutu służy pracownikom również prawo do tytułu 

związanego z funkcją. 
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, § 3. 1. W skład Prokuratury Genera lhej wchodzą: 
Departament I Kontroli Przestrzegi!llia Prawa i Spraw 

Cywilnych, 
DepilrtaHlent II Nadzoru nad Postępowaniem Przyg{)to-

Depilrtamen t III 
Departament IV 

wawczym, 
Sądowy, 

Nadzoru nad 'Wykonaniem Kary 
skawień , 

Biuro Studiów Problematyki Przestępcz.ości , 

IHuro Organizacyjno-Wizytacyjne, 
Biuro Ka.dr i Szkolenia, 
Biuro Budżetowo-Administracyjne. 

Uła-

2. De,partanienty i biura Prokuratury Generalnej mogą 
dzielić sip, na wydziały. W wydziałach oraz w komórkach 
organizacy jnych wymienionych w ust. 1 można tworzyć 
działy i rejony. 

3. Prokurator Generalny ustala wewnętrzną strukturę . 

organizacyjną Prokuratury Generalne j oraz określa szczegó
lewy zakres działa nia jej komórek organizacyjnycl).. 

§ 4. , Depilrtamentami (biurami) Pr-okurat'qry Generalnej 
kierują i~h dyrektorzy. Inni pracDwnicy prokuratorsćy mo-
9ą być powolani do pełnienia następujących funkcji w Pro
kuraturze (jeneralnej: wicedyrektora de-partamentu (biura), 

) wcicy Prokuratora Generalnego, naczelnikawy-dzia łu, wizy 
tatora, kiero,vnika dziahl lub rejonu. 

§ 5. 1. W Prokuraturze Generalnej działa Kolegium ja
ko organ doradczy Prokuratora Generalnego, powołany do 
wyrażania opinii w węzlowych zagadnieniach związanych 

z działalnością Prokuratury. 

2. W szczególności Kolegium rozpatruje: 

l) pc-dstawowe kierunki działania Prc!kuratury, 
2) stan realizowania zada!'! Pro;kuratury przez komórki or

nizilcyjnę Prokuratury Generalnej oraz przez prokuratu- . 
ry wojewódzkie i powiatowe, a także zag.adnienia doty
czące sytuacji kadrowej i szkolenia kadr, 

3) projekty ważniejszych aktów normatywnych, a także 

7,arządzeń , instrukc;ji . oraz . pism okólnych ~rokuratury 
Generalnej , 

4) projekty ptelimin{irza budżetowego powszechnych jed
nostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rze·czypo
s po!itej Ludowej. 

5) zalożen.: a i projekty sprawozdań rocznych składanych 

Radzie Państwa , 
6) inne żagadnienia, jakie Prokurator Generalny Polskie j 

Rzeczypospolite j Ludowej uzna za celowe wnieść na po-
' s ied zenie Kolegium. . '. 

§6. W skład Kołeg>itlm Prokuratury Generalnej wchodzą: 

1) Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludo

wej , jako p rzewodniczący, 

2) zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypo- . 
spolitej Ludowej , 

3) c złonkowie, ' p.owolywani przez Radę P·aństwa na wnio
sek Prokura tora Generalnego ~ spośród prokuratorów zaj
mujących kierownicze stanowiska w Prokuraturze Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

~ 7. 1. K~legium działa na podstawie re9ulaminu, wy
d.i'l ne\:lo przez Prokuratora Generalnego po wysłuchaniu opi
nH Kolegium. 

2. O powzięciu decyz ji' wbrew opin ii Kolegium Proku
rilto.r Generaln·óf za\viadamia Przewod.nic zącego Rady Pań

stwa. 

3. Członek .Kolegium może zgl:osić Przewodniczącemu 

Rady PaJ1stwa swoje za strzeżenia co do decyzji Prokuratora 
Generalnego, opartej na opinii Kolegium, wydane j wbrew 
.jego stanowisku. 

§ B. 1. Prokuratura wojewódzka obejmuje zasięgiełlI. 
swojej dz"iałalności woJewództwo lub miasto \\iyłączone z wo
jewództwa. 

2. Prokuratura wojewódzka może obejmow<lć zasięgiem 
:swoJej dzia·lalnośc i województwo i mias to z niego \~' ylą-
cZOlne. t 

3. Prokurator Generalny może powierzyć pro!< maturze 
wojewódzkiej badanie problematyki przestępczośc i w dwu 
lu!;} więcej . województwach lub IN województwie i mieście 
:6 nieg-o wyłącwn ym. 

§ 9. 1. VV skład prokuratury ' wojewódzkiej wchodzą : 

. wydział I - kOlntroli przes trzegania pfawa i sprawcy~ 
wilnych, 

wydział II śledztw 

przygotowawczym, 
nadzoru nad postępowaniem 

wydział III - sądowy , 

wydział IV - or~Janizacyjny, 

wydział V - budżetowo-administra'cyj ny. 

2. W prokuraturze wojewódzkiej można tworzyć dzia
ły ilejony. 

3. Prokurator Gene ralny może -utworzyć rej on zamIeJ
scowy prokuratury wojewódzkiej, ob€jmujący zasięgiem swo
jej działalnośc i określoną część województwa, a zakresem 
swojego d ziałania sprawy nale żące do jednego lub kilku wy
dzi ałów. 

4. Pr okurator wojewódzki za zgodą Proknratora Gene
ralnego ustala wewnętrzną strLlkturę organizacyjną prokura
tury wojewódzkie j ora'z określa szczególowy zakres d ziałania 
jej komórek organizacyjnych. 

§ 10 . . Prokuraturą wojewódZką kieruje prokurator woje
wódzki. Inni pracownicy prokuratorscy mogą być powolani 
do pełnienia następujących funkcji w prokuraturze woje
wódzkiej: zastępcy prokuratora wojewódzkiego , naczelnika 
wy,działu, wizytatora , kierownika rejonu zamiejscowego, kie- . ~ 
rownika działu lub rejollu. 

§ 11. 1. Prokuratura powiatowa obejmuje Zilsięg iem swo
jej działalności powiat lub miasto stanowiące powiat miejski 
albo dzielnicę w mieście . wyłączonym z województwa. . 

2. Prokuratura powiatowa może obejmować zasięg·iem 

swojej d7. i ałalnośc i powiat i miasto stanowiące powiat mie j
ski, a także graniczące z sobą powiaty lub dzielnice. 

3. Prokurator wojewódzki może tworzyć w prokuraturze 
poviiatovlej działy i rejony. 

4. W przypa:dku określonym w ust. 2 Prokurator Ge neral
ny może utworzyć rej Gn zamiejscowy prokuratury powiato
wej, obejmujący zasięgiem sw·ojej działalności określony po- ' 
wiat lub miasto stanowiące povJ"iat m ie jsk i. 

§ 12. Prokuraturą powiatową kieruje prokurator p·owia
towy. Inni pracownicy p.rokuratorscy mogą b.yć powolani cto 
peln ienia następujących funkcji w prokuratnrze 'powiatowej : 
zastępcy pr'okuratora powiatowego, kierownika rejonu za
miejscowe90, kierownika działu lub re jonu. 

§ 13. 1. Biurowoś·ć powszechnych jednostek organiza
cyjnych Prokuratury prowadzą sekretariaty i inne komórki 
administracyjne. 

2. W skład sekretariatu wchodzą: kierownik sekretaria~ 
tu, sekretarze i ' jnni pracownicy kancela.ryjni, jak rówr;ież 
woźni. 

3. Prokurator Generalny określa organizację i zakres 
działania sekretariatów oraz zasady prowadzenia biurowości. 

§ 14. Prokurator Generalny określa tabelę stanowisk 
sluzbowych pracowników administracyjnych Prokuratury . 


