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..zg /16

PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE
z dnia fJ.ł kwietnia 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
oraz zadań komórek organizacyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. I ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o
prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), a także 9 27 ust. 1-3 i 5 oraz § 28
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin
(

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(Dz. U. z 2016, poz. 508), zwanego dalej „regulaminem", zarządza się, co następuje:
§1

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie stanowią:
I) Prokurator Regiónalny w Szczecinie,
2) Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
§2
W skład Prokuratury Regionalnej

w Szczecinie wchodzą następujące komórki

organizacyjne:
1) Wydział ldo Spraw Przestępczości Gospodarczej,
er
2) Wydziałlf Organizacyjno-Sądowy,
3) Wydział Ul Budżetowo-Administracyjny,

4) Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
5) Stanowisko Inspektora do spraw obronnych,
6) Stanowisko Audytora wewnętrznego,
7) Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Infonnacji.

1.

§3
Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika,

/

obejmujący zadania w zakresie:

4

§4

1.

Wydział]( Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący
zadania w zakresie:
1) organizacji pracy prokuratury regionalnej

podległych jednostek

prokuratury;
2) kadr i szkolenia;
3) sprawozdawczości i statystyki;
4) skarg i wniosków;
5) działalności rzecznika dyscyplinarnego;
6) działalności rzecznika prasowego;
7) udostępniania informacji publicznej;
8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9) koordynowania zadań w zakresie kontro]i zarządczej w prokuraturze
regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
1 O) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze regionalnej
i podległych jednostkach okręgowych, zgodnie z kierunkami określonymi
przez Prokuraturę Krajową;
11) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
systemów infonnatycznych w prokuraturze regionalnej i podległych
prokuraturach okręgowych;
12) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami
infonnatycznymi w prokuraturze regionalnej;
13) opracowywania

w

uzgodnieniu

z

Wydziałem

Budżetowo-

Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych
rozwiązań informatycznych;
14) współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie
przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego
dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
15) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i
utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej,

( ,
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zarządzenia oraz udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami w
sprawach, których dotyczy postępowanie o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności
sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
40) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek
organizacyjnych.
2.

1.

(
\.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny.
§5

Wydział JJTBudżetowo-Administracyjny-kierowany przez Dyrektora
Finansowo-Administracyjnego, do którego zadań należy:
1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta
bµdżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia,
2) prowadzenie rachunkowości,
3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem
zamówień publicznych,
4) obsługa administracyjno-gospodarcza,
5) prowadzenie inwestycji i remontów,
6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
prokuratorów;
8) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz: bezpieczeństwa

1

higieny

pracy.
2.

W skład Wydziału Budżetowo-Administracyjnego-wchodzi dział finansowo
księgowy, kierowany przez głównego księgowego i obejmujący. zakresem
swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 1-3.

3.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny.
§6

1.

Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany

,:J
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fonnalno-prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie je st
uprawniony wyłącznie prokurator.

2.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału II
Organizacyjno-Sądowego.
§8

1.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
I) inspektora do spraw obronnych - dla zapew11ienia prawidłowej realizacji
zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 listopada l 967r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
2) audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu
wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
3) administratora bezpieczeństwa

informacji do wykonywania

zadań

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.
(

2.

cLc,cl. �(;

Samodzielne stanowisko, określone w ust. I pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział
do spraw Ochrony Infonnacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 -

Wydział II Organizacyjno-Sądowy.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zarządzenie nr ��/16
Prokuratora Regionalnego w Szczecinie
z dnia 2� czerwca 2016 roku
zmieniające zarządzenie nr 29/20i6 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz zadań
komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Na podstawie § 56 ust. I pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia
20 l 6r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury (Dz. U. poz. 508), art. 23J 11 § I ustawy z dnia 26 czerwca I974r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 20I4r., nr 1502 z późn. zm.],§ I ust. 5 oraz§ 4 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997r., nr 109,
poz. 704 z późn. zm.] zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 29/2016 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz zadań komórek
organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zmienia się:
a) § 2 dodając po pkt 7) pkt 8) o treści: ,,Stanowisko Głównego specjalisty do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy",
b) § 8 dodając po pkt 3) pkt 4) o treści: ,,Głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy [t.j. Dz. U. z 2014r., nr 1502 z późn. zm.] oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997r., nr 109, poz.
704 z późn. zm.].
§ 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać prokuratorów oraz pracowników Prokuratury
Regionalnej w Szczecinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod.Ełfill-�!a.
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Zarządzenie nr4't /16
Prokuratora Regionalnego w Szczecinie
z dnia .Z� czerwca 2016 roku
zmieniające zarządzenie nr 29/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczec. inie oraz zadań
komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Na podstawie § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia
2016r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury (Dz. U. poz. 508), art. 23'l1 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
[t.j. Dz. U. z 2014r., nr 1502 z późn. zm.], § I ust. 5, § 2 ust. 2, § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 września l 997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z
1997r., nr 109, poz. 704 z późn. zm.] zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 29/2016 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz zadań komórek
organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zmienia się:
a) § 2 dodając po pkt 7) pkt 8) o treści: ,,Pracownik wykonujący powierzone mu zadania
służby bhp",
b) § 8 dodając po pkt 3) pkt 4) o treści: ,,Pracownik wykonujący powierzone mu do
wykonywania zadania służby bhp, określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
[t.j. Dz. U. z 2014r., nr 1502 z późn. zm.] oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997r., nr 109, poz.
704 z późn. zm.].
§ 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać prokuratorów oraz pracowników Prokuratury
Regionalnej w Szczecinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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