PROKURATURA OKRĘGOWA
Wydział IV Orgamzacyjno-Sądowy
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin

PO IV A 010. ji .2016
ZARZĄDZENIE NR W/16
Prokuratora Okręgowego w Lublinie
z dnia 26 lipca 2016 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 30/16 z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie struktury organizacyjnej
Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz zadań komórek organizacyjnych
Na podstawie z art. 23 § 2 - 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
(Dz. U. z 2016 r., poz. 177) oraz § 29 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U,, poz. 508),
zarządza się co następuje:

§i
W Zarządzeniu Nr 30/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz zadań
komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami w
sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie,
Prokuraturze Rejonowej w Łukowie, Prokuraturze Rejonowej w Lubartowie i
Prokuraturze Rejonowej w Rykach, a w zakresie spraw dotyczących błędów
medycznych również nad prokuraturami rejonowymi wymienionymi w § 13 pkt 14
oraz § 18 pkt 14 Zarządzenia Nr 97/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 20
lipca 2016 r. w sprawie podziału obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej
w Lublinie, w tym zwłaszcza:
a) podejmowanie decyzji o przedłużeniu śledztw,
b) przygotowywanie projektów odpowiedzi w przedmiocie podjęcia lub
wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania w trybie art. 327 § 1 i 2
k.p.k. - oraz stosownie do § 256 ust. 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
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c) przygotowywanie projektów wniosków w przedmiocie uchylenia decyzji w
trybie art. 328 § 1 k.p.k. lub stanowisk nie uwzględniających tego rodzaju
wniosków,
d) przygotowywanie
projektów
stanowisk
w
sprawach
sporów
kompetencyjnych i decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
e) przygotowywanie projektów pism kierowanych do Prokuratury Regionalnej
zawiadamiających o każdym przypadku stosowania tymczasowego
aresztowania na czas przekraczający 9 miesięcy,
f) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie
praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy
materiałów i informacji przekazywanych, m. in. przez prokuratury rejonowe
oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie
przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej
metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej
kategorii przestępstw,
g) dokonywanie analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania
przygotowawczego,
h) opracowywanie projektów pism o charakterze instruktażowym,
zawierających polecenia i zalecenia służbowe, wytykających nieprawidłowości
oraz projektów kierowanych do Prokuratury Regionalnej informacji - w
sprawach nad którymi Wydział sprawuje zwierzchni nadzór służbowy;"

b) skreśla się pkt 8 i 9;
2) w § 4 ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami w
sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej Lublin - Południe w Lublinie,
Prokuraturze Rejonowej w Kraśniku i Prokuraturze Rejonowej w Puławach, w tym
zwłaszcza:
a) podejmowanie decyzji o przedłużeniu śledztw,
b) przygotowywanie projektów odpowiedzi w przedmiocie podjęcia lub
wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania w trybie art. 327 § 1 i 2
k.p.k. - oraz stosownie do § 256 ust. 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
c) przygotowywanie projektów wniosków w przedmiocie uchylenia decyzji w
trybie art. 328 § 1 k.p.k. lub stanowisk nie uwzględniających tego rodzaju
wniosków,
d) przygotowywanie
projektów
stanowisk
w
sprawach
sporów
kompetencyjnych i decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
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e) przygotowywanie projektów pism kierowanych do Prokuratury Regionalnej
zawiadamiających o każdym przypadku stosowania tymczasowego
aresztowania na czas przekraczający 9 miesięcy,
f) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie
praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy
materiałów i informacji przekazywanych, m. in. przez prokuratury rejonowe
oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie
przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej
metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej
kategorii przestępstw,
g) dokonywanie analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania
przygotowawczego,
h) opracowywanie projektów pism o charakterze instruktażowym,
zawierających polecenia i zalecenia służbowe, wytykających nieprawidłowości
oraz projektów kierowanych do Prokuratury Regionalnej informacji - w
sprawach nad którymi Wydział sprawuje zwierzchni nadzór służbowy;"

b) skreśla się pkt 8 i 9;
3) w § 5 ust 1 :
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami w
sprawach zarejestrowanych w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie, Prokuraturze
Rejonowej w Świdniku i Prokuraturze Rejonowej w Opolu Lubelskim, w tym
zwłaszcza:
a) podejmowanie decyzji o przedłużeniu śledztw,
b) przygotowywanie projektów odpowiedzi w przedmiocie podjęcia lub
wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania w trybie art. 327 § 1 i 2
k.p.k. - oraz stosownie do § 256 ust. 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
c) przygotowywanie projektów wniosków w przedmiocie uchylenia decyzji w
trybie art. 328 § 1 k.p.k. lub stanowisk nie uwzględniających tego rodzaju
wniosków,
d) przygotowywanie
projektów
stanowisk
w
sprawach
sporów
kompetencyjnych i decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
e) przygotowywanie projektów pism kierowanych do Prokuratury Regionalnej
zawiadamiających o każdym przypadku stosowania tymczasowego
aresztowania na czas przekraczający 9 miesięcy,
f) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie
praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy
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materiałów i informacji przekazywanych, m. in. przez prokuratury rejonowe
oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie
przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej
metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej
kategorii przestępstw,
g) dokonywanie analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania
przygotowawczego,
h) opracowywanie projektów pism o charakterze instruktażowym,
zawierających polecenia i zalecenia służbowe, wytykających nieprawidłowości
oraz projektów kierowanych do Prokuratury Regionalnej informacji - w
sprawach nad którymi Wydział sprawuje zwierzchni nadzór służbowy;"
b) skreśla się pkt S i 9;
3) w § 6 ust. 1:
a) pkt 1 lit „g" otrzymuje brzmienie:
„sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad
śledztwami
i dochodzeniami w sprawach o przestępstwa na tle dyskryminacji rasowej
prowadzonych w prokuraturach rejonowych;"
b) w pkt 1 skreśla się lit: „h- k";
c) w pkt 2 skreśla się lit. „p".

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
p.o. PROKURA Tl DR OKRĘGOWY
w L blinie
Maciej Maćkowski

Otrzymują:
1) Prokuratura Regionalna w Lublinie,
2) prokuratorzy w/m,
3) urzędnicy i pracownicy w/m,
4) Prokuratorzy Rejonowi /wszyscy/,
5) a/a.
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