
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 listopada 2020 r. 

Poz. 2090 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  

z dnia 25 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania  

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz 

z 2020 r. poz. 190 i 875) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206, z 2018 r. poz. 793 i 1470 oraz z 2020 r. 

poz. 606) w § 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zespół złożony z prokuratorów jednostek różnych stopni jest powoływany przez kierownika jednostki 

nadrzędnej nad jednostką najwyższego stopnia, po uzyskaniu od kierowników właściwych jednostek opinii w sprawie 

powołania członka zespołu i zakresu jego zadań. W tym przypadku sprawa może być prowadzona w jednostce 

najwyższego stopnia albo w innej jednostce; kierownik jednostki, w której prowadzona jest sprawa określa sposób 

obsługi kancelaryjno-biurowej zespołu.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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