*

FROKURATOR REGIONA
w Gdańsku

RPIVWODZLIBJDIQ

Zarządzenie

Nr I8/20l9

Prokurarorr Regronalnego w Gdańsku
1 dnm IS

marca 20 I9 roku

w Sprawia organizacji przyjmowania skarg

i

wniosków

oraz przyymownnrrr imcrcsamńw
w Prokuratur]: Rtgmnalnq w Gdańsku

Na podsrzwxo mr ozrnxu

vm

uśxawy z dnrrr 14 czerwca

ww

r.

Kadm

puslępowania administracyjnego (r., DLUJOIEJOŚG z późn.zm.) oraz 555 usl.
|

Dzram

xw

24

rozpoqudzemn Minima Sprawindhwości z dnia 7 kwiemin 2016 r, *

mgulamm wewnęlrznego nm,-dowarrrz powszechnych jednoswk organizacyjnych

(„: Dz.U.ZDlTIZOó 7 późn zm)

proknrarnry

znnldza się co następuje:

5!
|. w kanrzrnrze Regrpnzlnq w Gdańsku. rnrcrrszncr przyjmowani „ą w
xprawach skalg i wniosków oraz Innych ›pmwach zwxrunuych z uslxwowymi
Ladamamx proknmrrrry

pruz

wyzrrzczonych prokuralorów

i

pmcowników

proknmlury. w dniach uruduwama prokuratury. od ponicdziulku do piątku w
godzmach od 9:00 do
z.

w

„:

każdy poniedzmlek. imerexanci są przyjmowani przez wyznaczonych

proknrnrprńw poza godzmami unędowarrrrr. do godz I6.30.
3.

w

dnrrcrr przyjęć rrrrrmanrów określonych w rm z. dla znchuwania norm

czasu pracy. wyznuzcnl pmkuramrLy mogą slnwxć nę dn pracy nz godz›

830

52

,

Prokuraior Regionalny
akarg

i

jego Zastępcy przyjmują inleresanlów w sprawach
wmoaków w każdy czwanek iygodniu w godzinach od | noo do 13:00.
i

po upmdnlm uzgodnieniu rcrmmu apoikania w sckrcraiiacic Prokurarnru
Regionalnego.
.

Przyjęcia

iniercsuniów

przez

innych

prokummrńw lub

pracownikow

pmkumlury odbywa się. po uprzednim lcl=fonicznym uzgodnieniu lmninu
spnxkanin w: wlaściwym sekreiariacic.
.

Przyjęcie inrcreranra może odbywać się z udzinłcm innego prukurxlom badz
pracownika prokuraiury,

*]
Ewidencję przyjęć inrnicaamow oraz wykaz pinkurmorow Wynn/czonych do
przyjmowaniu minrcsanidw po godzinach urzędowania prowadzi na blezqco
Wydzial iv Organizacyjny.
Wzór ewidencji przyjęć imeresanlów ukltśla zalacznik nr l do zarzadzcnia
Wykaz prokumwrćw wyznaczonych do przyjmowania imamumciw po
godzinach urzęduwama akmallmwany jes! w okresach kwanulnych.
54

w cwidrncji

pI'LYJęć

inierccamew pmkumlor lub pracownik pinkuruiury

przyjmujacy mrrrcsanrn wpisujz dann wskaune w zaincuiiku nr l.

w ewidencji przyjęć

annemon-ow w rubryce ..xreść sprawy" odnoiowujc sr;

równiez x'ponądzcul:

norarki

z

przyjęcia inrernsanra

oraz przyjęcie

przcdiomnych dokumentów.
55

w

razie zgloszanin skargi lub wniobku usilnie przyjmujący lgłmzenie

apel-lądu prorokol. krory podpisuje wnoazrcy skargę lub wniowk oraz
przyjmujący zgłaszane.
Przyjmujncy sknrgi

i

lzgo żąda wnoszący.

wnioxki

wiwierdu złożenie bkugl

lub wniosku, jezeli

3.

ww

pmmkołm o klórym mowa w

MS!.

7. slanowi zalacznik nr z dn

zarządzcniu.

56

Komy związane ze zlozeniem skargi lub Wnlmku nie ią pokryw/an: przez
mknmnię Regionalną w Gdzńsku
$7

TNC! moc

zarządzenie Nr ls/IOIG Pmkuralola Regionalnego z dnia 20 czerwca

ipmwie wad i ewidencji przyjmowania inleresunlów
Prokuraturze chionzlncj w Gdańsku

zma

!. w
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Zarzadzenie wchodzi w zycie z anim. podpisania

Gdańskduialrmarca 2019

r

remiz u nws a-Szmydyńska

w

