
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. 

Poz. 923 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 16 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowa-

nia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 1218 i 1962) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 

„§ 22a. 1. Prokurator rejonowy, uwzględniając plan sesji właściwego sądu rejonowego, ustala podległym pro-

kuratorom stały rozkład dni, w których referenci sądowi sprawy, o których mowa w § 166, biorą udział w rozprawie 

(posiedzeniu) przed tym sądem (dni wokandowe prokuratorów). 

2. Po ustaleniu i każdorazowym zaktualizowaniu rozkładu dni wokandowych prokuratorów prokurator rejono-

wy przekazuje go niezwłocznie prezesowi właściwego sądu rejonowego. Rozkład dni wokandowych prokuratorów 

może być przesyłany za pomocą systemu teleinformatycznego.”; 

2) w § 56 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7  w brzmieniu: 

„6. W przypadku wniosku o udzielenie pomocy prawnej polegającej na wykonywaniu funkcji oskarżyciela pu-

blicznego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji przepisów ustępów 2, 4 i 5 nie stosuje się. 

7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do czynności z art. 404a Kodeksu postępowania karnego.”; 

3) w § 108: 

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) prokuratorze wyznaczonym jako referent sądowy sprawy.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku wystąpienia do innej jednostki organizacyjnej prokuratury o udzielenie pomocy prawnej 

polegającej na wykonywaniu funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 

zawiadamia się o tym sąd. Kierownik jednostki wezwanej do udzielenia pomocy niezwłocznie wskazuje sądowi 

referenta sądowego sprawy.”; 

4) w § 166: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do udziału w rozprawie (posiedzeniu) wyznacza się jako referenta sądowego sprawy prokuratora, który 

w tej sprawie prowadził postępowanie przygotowawcze lub który był jej współreferentem, nadzorował postępo-

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. 

poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430. 
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wanie przygotowawcze albo sporządził lub zatwierdził akt oskarżenia. Wyznaczenie jako referenta sądowego 

sprawy innego prokuratora jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3  w brzmieniu: 

„3. W razie niemożności dalszego udziału wyznaczonego prokuratora w postępowaniu sądowym kierow-

nik jednostki jest zobowiązany niezwłocznie wyznaczyć nowego referenta sądowego sprawy i powiadomić 

o tym prezesa sądu.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka 




