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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje.
§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych
działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz. 83 i 98) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 19;
2) w § 31 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) wykazy pomocnicze.”;
3) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W uzasadnionych przypadkach, poza powołaniem zastępców kierownika sekretariatu, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki
może wyznaczyć koordynatora zespołu pracowników wykonujących czynności w danej komórce organizacyjnej.”;
4) w § 65:
a) w ust. 2:
– w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Ksk”, „Kw”, „Ntk”, „Pp”, „Opk”, „Oz.o”, „Oz.w”,”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, Oz.w”;”,
b) w ust. 3:
– w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Pp”, „Opk”, „Oz.o”,”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, Oz.w”, „Wu”;”,
c) w ust. 4:
– pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, ,, ENO.P.r”, „Ko”, „Kw”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”,
„Oz.r”, „Pn”, „Pp”,”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, Oz.w”, „Wu”.”,
d) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENO.P.w”, „Pm”, „Wu”.”;
5) w § 89:
a) w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki
wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora
w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki;”,
c) w ust. 4 uchyla się pkt 6;
6) w § 90 w ust. 5 uchyla się pkt 6;
7) § 98 otrzymuje brzmienie:
„§ 98. Sprawy zawieszone przejęte z innej jednostki organizacyjnej wpisuje się w ogólnokrajowym systemie informatycznym do
repertorium „Ds” o symbolu cyfrowym określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej Prokuratury Krajowej właściwej
do spraw organizacji pracy, z zachowaniem dotychczasowej liczby porządkowej repertorium „Ds” i roku rejestracji sprawy.”;
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1579, 2103 i 2149.
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8) § 158 otrzymuje brzmienie:
„§ 158. Zatrzymane prawo jazdy po zarejestrowaniu i uprawomocnieniu się postanowienia należy niezwłocznie przekazać do
właściwego wydziału komunikacji, nie czekając na decyzję kończącą postępowanie w sprawie.”;
9) § 215 otrzymuje brzmienie:
„§ 215. W zakresie poszczególnych urządzeń ewidencyjnych w ogólnokrajowym systemie informatycznym, wykorzystywanych
w dacie wejścia w życie zarządzenia, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone najpóźniej do dnia 1 stycznia 2019 r.”;
10) w załączniku nr 1:
a) liczba porządkowa 17 otrzymuje brzmienie:
17.

PK/Rej. sam. „Opk” Rejestr
samodzielny

Prokuratura Krajowa,
Rejestr samodzielny – „Opk” dla wniosków
podległych jednostek o wzięcie udziału
prokuratura regionalna, prokuratura
w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora okręgowa, prokuratura rejonowa
jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych
i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla
środków odwoławczych prokuratora
w postępowaniu wykonawczym, apelacji
prokuratora od wyroku łącznego

b) liczba porządkowa 35 otrzymuje brzmienie:
35.

PK/Rej.uz. „Nps”

Rejestr
uzupełniający

Rejestr uzupełniający „Nps” do repertorium „Ds”
– dla skarg i postępowań sądowych dotyczących
naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy
w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym przez prokuratora
bez nieuzasadnionej zwłoki

Prokuratura Krajowa, prokuratura
regionalna, prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

c) uchyla się liczbę porządkową nr 46,
d) wzór do liczby porządkowej 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1,
e) wzór do liczby porządkowej 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2,
f) wzór do liczby porządkowej 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3,
g) uchyla się wzór do liczby porządkowej nr 46;
11) uchyla się załącznik nr 4.
§ 2. Po dniu wejściu w życie niniejszego zarządzenia do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie papierowym mogą być
używane dotychczasowe wzory tych urządzeń, po dokonaniu stosownych adnotacji.
§ 3. W przypadku likwidacji urządzenia ewidencyjnego na mocy niniejszego zarządzenia, danych zawartych w likwidowanym
urządzeniu nie przenosi się do innych urządzeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

w zastępstwie
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Łukasz Piebiak
PODSEKRETARZ STANU

* W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie
postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka).

Symbole korespondencji ogólnej z zakresu spraw:
1) administracyjnych – „a”
2) cywilnych – „c”
3) karnych – „k” *

prowadzony w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej, prokuraturze okręgowej, prokuraturze rejonowej

PK/Rej.sam. „Ko” – Rejestr samodzielny „Ko” dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych(k), administracyjnych (a), cywilnych (c), w których
prokurator nie podejmuje decyzji procesowych

Rejestr samodzielny „Ko”
dla korespondencji ogólnej
w sprawach karnych (k), administracyjnych (a), cywilnych (c)
w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r.
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Data wpływu

2

Lp.

1

3

Podmiot składający,
data pisma, numer,
lub wzmianka z urzędu
4

Przedmiot
sprawy

5

Symbol
korespondencji ogólnej
(a, c, k oraz w, wp, ka)
6

Sposób i data załatwienia

7

Referent

8

Numer
archiwalny

9

Uwagi
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prowadzony w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej, prokuraturze okręgowej, prokuratury rejonowej

PK/Rej.sam. „Opk” – Rejestr samodzielny „Opk” dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez
prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach, oraz dla środków odwoławczych prokuratora
w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego

* z wyłączeniem środków odwoławczych kierowanych ze spraw z repertorium „Ds”

Rejestr samodzielny „Opk”
dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia
w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach
oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym,
apelacji prokuratora od wyroku łącznego*

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r.
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2

1

3

Sygn. akt sprawy
i nazwa jednostki
(prokuratury, sądu),
których środek/
wniosek dotyczy

4

Data i sposób
rozpoznania
wniosku
podległej
prokuratury
o wzięcie udziału
w postępowaniu
odwoławczym

Symbole rodzajów środka odwoławczego:
A – apelacja
Z – zażalenie

Data
wpływu
wniosku
podległej
jednostki
lub
wzmianka
o wpisie
z urzędu

Lp.

5

Podmiot
składający
środek
odwoławczy
i data
wniesienia

6

Rodzaj
i przedmiot
środka
odwoławczego

7

Nazwisko
i imię
oskarżonego
i kwaliﬁkacja
prawna

8

Udział
prokuratora
własnej/ innej
jednostki, data
(wskazać
jednostkę
biorącą udział)

9

Data, sygn.
i treść
orzeczenia
sądu
odwoławczego

10

Data i inny
sposób
załatwienia,
w tym
cofnięte
apelacje
przez
prokuratora
11

Referent

12

13

Nr
Uwagi
archiwalny
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prowadzony w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej, prokuraturze okręgowej, prokuraturze rejonowej

PG/Rej.uzup. „Nps” – Rejestr uzupełniający „Nps”

Rejestr uzupełniający „Nps” do repertorium „Ds”
dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia praw strony
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki

Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r.
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Data
wpływu

2

Lp.

1

3

Sygn. akt
sprawy,
w której
skargę
wniesiono

4

5

Podmiot
Data i stanowisko
składający skargę prokuratora
(data)
bezpośrednio
przełożonego
nad prokuratorem,
który prowadził
postępowanie

6

Data przekazania
informacji
prokuratorowi
nadrzędnemu

7

Data
przedstawienia
skargi
sądowi wraz
z aktami

8

Data udziału
prokuratora

9

Data, sygn.
i treść
orzeczenia
sądu

10

Data
skierowania orzeczenia
do wykonania

11

Referent

12

Uwagi
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