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Projekt z dnia 30 października 2009 r. 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia                                           2009 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 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1189 i z 2008 r. Nr 58, poz. 354, Nr 235, poz. 1608 oraz z 2009 r. Nr 160, poz. 1272) wprowadza się następujące zmiany:

§ 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12. W skład Prokuratury Krajowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
	Biuro Prokuratora Krajowego; 
	Biuro Spraw Konstytucyjnych;

Biuro Postępowania Przygotowawczego;
Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej;
Biuro Postępowania Sądowego;
Biuro Obrotu Prawnego z Zagranicą;
Biuro Kadr; 
Biuro Finansowo - Administracyjne.”;
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
	„§13. 1. Do podstawowych zadań Biura Prokuratora Krajowego należy:
	opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania prokuratury oraz sprawozdań i informacji z ich wykonania;
	przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania prokuratury, przy uwzględnieniu materiałów przedstawionych przez inne biura;
	współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym naruszeniom prawa;
	koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań wspólnych dla biur Prokuratury Krajowej oraz zadań wynikających z informatyzacji prokuratury;
	opracowywanie materiałów analitycznych i uogólniających dotyczących stanu przestępczości i praktyki jednostek prokuratury;
	opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	podejmowanie działań w zakresie usprawniania i doskonalenia organizacji oraz  metod pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	prowadzenie działalności wizytacyjno-lustracyjnej w jednostkach prokuratury;
	organizowanie posiedzeń  Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
	współdziałanie z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:

a)	inicjowania i wdrażania nowych technik informatycznych w prokuraturach,
b)	wdrażania systemu informatycznego prokuratury,
c)	projektowania aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskich systemów informatycznych w prokuraturach, a także współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie dostępu prokuratur do prowadzonych i projektowanych baz danych;
	wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Krajowego danymi przetwarzanymi w ogólnopolskich systemach informatycznych prokuratur, w tym określanie zasad użytkowania systemów oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów i dokonywanie analiz;
	wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;

wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Prokuratora Krajowego;
	koordynowanie zadań związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz rozstrzyganie kwestii prawnych;
rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	współpraca ze środkami masowego przekazu;
	koordynowanie pracy rzeczników prasowych prokuratur apelacyjnych                          i okręgowych;
	udostępnianie informacji publicznej w zakresie właściwości Biura Prokuratora Krajowego, opracowywanie projektów decyzji w tym przedmiocie oraz projektów decyzji odwoławczych, a także koordynowanie zadań związanych                                  z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie kompetencji pozostałych biur Prokuratury Krajowej; 
	dokonywanie analiz obciążenia pracą prokuratorów i urzędników oraz innych pracowników prokuratury, a także analiz dotyczących równomierności ich rozmieszczenia i wykorzystania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
	sprawozdawczość i statystyka z zakresu działalności powszechnych jednostek  organizacyjnych prokuratury;
	nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu Prokuratury Krajowej.

2. W skład Biura Prokuratora Krajowego wchodzą:
	Wydział Organizacji Pracy Prokuratur, Wizytacji i Lustracji;
	Wydział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
	Zespół Prezydialny;
	Zespół Kwestii Prawnych;
	Zespół Skarg i Wniosków;
	Zespół Prasowy;
	Zespół do Spraw Sprawozdawczości i Statystyki;
	Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego;
	Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej.”;


3) po §18 dodaje się §18a i 18b w brzmieniu:

	„§18a. 1. Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:
	realizacja zadań związanych z problematyką zatrudniania i wynagradzania prokuratorów oraz problematyką uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku                 i uposażeń rodzinnych, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej;

prowadzenie spraw osobowych prokuratorów, asesorów prokuratorskich                         i asystentów prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, prokuratorów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej;
przygotowywanie decyzji Prokuratora Generalnego związanych z powoływaniem            i odwoływaniem z funkcji w jednostkach prokuratury, z zastrzeżeniem art. 13          ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
obsługa nominacji prokuratorskich;
wykonywanie czynności związanych z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego wynikających z przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;
wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,               z późn. zm.11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.));
	przygotowywanie projektów decyzji kadrowych dotyczących prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastrzeżonych do kompetencji Prokuratora Generalnego, wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,               poz. 424, z późn. zm.22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983.));
przygotowywanie projektów decyzji kadrowych dotyczących prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, zastrzeżonych do kompetencji Prokuratora Generalnego, wynikających z art. 11-13, 16, 50, 62a i 65a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
	wykonywanie czynności związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych prokuratorom i pozostałym pracownikom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących spraw osobowych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy prokuratorów i urzędników Prokuratury Krajowej;
	badanie akt osobowych prokuratorów w stanie spoczynku oraz analiza wszelkich zasobów archiwalnych i przygotowywanie projektów decyzji Prokuratora Generalnego  związanych z realizacją art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070);
opracowywanie materiałów do projektu i układu wykonawczego budżetu resortu sprawiedliwości w zakresie uposażeń i świadczeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne;
	opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań w zakresie liczby prokuratorów,   w zależności od stażu pracy, niezbędnych do wyliczenia wynagrodzeń                        w poszczególnych stawkach wynagrodzenia oraz uposażeń w stanie spoczynku              i uposażeń rodzinnych;
	opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości rzeczowej Biura Kadr dotyczących prokuratorów                         i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
	dokonywanie analiz obciążenia pracą pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz ich rozmieszczenia i wykorzystania                         w poszczególnych jednostkach;
	prowadzenie spraw osobowych urzędników i innych pracowników prokuratury            w Prokuraturze Krajowej, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej;
	przygotowywanie decyzji o delegowaniu prokuratorów do wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokuraturze Krajowej oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz innych jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
	rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji o udzieleniu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia dla prokuratorów;
sporządzanie projektów decyzji płacowych w związku z przyznaniem lub zmianą dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz spowodowanych nabyciem prawa do stawki awansowej lub nagrody jubileuszowej;
	przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz zapytania  Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach pozostających w zakresie właściwości rzeczowej biura.
2. W skład Biura Kadr wchodzą:
1)	Wydział Spraw Osobowych Prokuratorów;
2)	Zespół do Spraw Prokuratorów w Stanie Spoczynku;
3)	Zespół do Spraw Osobowych Pracowników Prokuratury.

§18b. 1. Do podstawowych zadań Biura Finansowo-Administracyjnego należy:
	opracowywanie projektu planu finansowego i planu finansowego Prokuratury Krajowej w granicach środków ustalonych dla Prokuratury Krajowej w projekcie planu finansowego i w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości;
	współdziałanie w wykonywaniu zadań i funkcji dysponenta głównego właściwej części budżetu państwa z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie:
	opracowywania szczegółowego planu dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń i planów zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz planów etatów pracowników nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
	przekazywania podległym jednostkom prokuratury informacji o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń i planów zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz o liczbie etatów pracowników nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń dla sporządzenia projektów planów i planów finansowych zgodnie z projektem ustawy budżetowej, a następnie z ustawą budżetową po jej ogłoszeniu,                    w terminach określonych ustawą o finansach publicznych;
	sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek prokuratury, realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, wykonywania dotacji udzielonych z budżetu państwa, sporządzania ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków przez podległe jednostki i podejmowania, w razie potrzeby, działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu;
		wykonywania nadzoru nad gospodarką finansową podległych jednostek prokuratury i sygnalizowania potrzeb w zakresie przeprowadzenia kontroli ich działalności przez właściwe komórki organizacyjne;
	planowania, finansowania i nadzorowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa w zakresie zadań i funkcji dysponenta głównego właściwej części budżetu państwa;
	rozpatrywania wniosków podległych jednostek prokuratury oraz przygotowywanie stanowiska dla Prokuratora Generalnego w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem podległych jednostek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o	gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,                 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220,             poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 oraz Nr 161, poz. 1279 i 1281.  ));
	prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej          w Prokuraturze Krajowej oraz nadzór nad zapewnieniem takiej ochrony                w podległych jednostkach prokuratury;
	opracowywania i przedkładania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projektu budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem;
		monitorowania wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzania informacji w tym zakresie;
	wprowadzania danych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR  przez  dysponenta  głównego  właściwej   części   budżetu   państwa i dysponentów II i III stopnia oraz nadzór nad wprowadzaniem danych przez dysponentów;
	obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR                   w zakresie dotyczącym zapotrzebowań i przekazywania środków budżetowych, rocznych harmonogramów wydatków, projektów i planów dochodów                       i wydatków, decyzji budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu                 i sprawozdań finansowych;
	współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:
	przejmowania obowiązków związanych z finansowaniem zadań budżetowych oraz prowadzeniem obsługi finansowo - księgowej Prokuratury Krajowej;
		przejmowania obowiązków związanych z opracowywaniem planu zamówień publicznych, prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi zgłaszającymi potrzebę dokonania zamówienia;
	realizacji wniosków prokuratorów o przyznanie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
	prowadzenia ewidencji oraz gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi przekazanymi Prokuraturze Krajowej w sposób określony w odrębnych przepisach;
	prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem Prokuratury Krajowej                 w materiały i wyposażeniem, w tym z zakupem sprzętu, materiałów i wyposażenia biurowego oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
		prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i administrowaniem funduszem świadczeń socjalnych w Prokuraturze Krajowej;
	prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w Prokuraturze Krajowej.


	2. W skład Biura Finansowo - Administracyjnego wchodzą:
1) Wydział Administracyjny;
2) Wydział Finansów.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


									MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI







	








U Z A S A D N I E N I E

	Przedmiotowy projekt rozporządzenia przygotowany został w oparciu                      o upoważnienie zawarte w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.                           o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający m.in. wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania, organizację pracy i sposób kierowania pracą oraz tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków.
	Niniejszy projekt w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia                      27 sierpnia 2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1189, z późn. zm.) wprowadza zmianę struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej i zakresu zadań biur Prokuratury Krajowej. Zaproponowane zmiany organizacyjne mają na celu racjonalizację struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej poprzez przejęcie przez poszczególne jej biura zadań, które będą realizowane w przyszłej Prokuraturze Generalnej.

	Z tego powodu koniecznym stało się utworzenie dwóch biur Prokuratury Krajowej – Biura Administracyjno-Finansowego i Biura Kadr oraz rozszerzenie zakresu kompetencji obecnego Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej                           i przekształcenie wymienionego Biura w Biuro Prokuratora Krajowego.

		Do podstawowych zadań Biura Finansowo-Administracyjnego będzie należało opracowywanie projektu planu finansowego i planu finansowego Prokuratury Krajowej w granicach środków ustalonych dla Prokuratury Krajowej w projekcie planu finansowego i w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości, a także współdziałanie w wykonywaniu zadań i funkcji dysponenta głównego właściwej części budżetu państwa z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności w zakresie wskazanym w § 18b ust. 1 pkt 2           i 3 projektu rozporządzenia oraz realizacja zadań w zakresie przejęcia środków budżetowych i składników majątkowych, przekazanych zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanym na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

	Przekształcenie obecnie usytuowanego w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej Wydziału Kadr w samodzielną komórkę organizacyjną – Biuro Kadr Prokuratury Krajowej uzasadnione jest koniecznością przygotowania kadr dla potrzeb przyszłej Prokuratury Generalnej, a także ukształtowanie kadr, w tym kierownictwa podległych jednostek organizacyjnych prokuratury w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej odmienny tryb powoływania do pełnienia funkcji kierowniczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

	Ponadto wobec rozdzielenia Urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego  oraz utworzenia Prokuratury Generalnej zachodzi konieczność przejęcia spraw osobowych prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i przygotowania kadry orzeczniczej tych pionów prokuratury do wykonywania zadań przy zmianie ich usytuowania w resorcie.

	Zmiana zakresu zadań dotychczasowego Biura Prezydialnego i zwiększenie jego kompetencji spowodowane zostały potrzebą wyodrębnienia w jego wewnętrznej strukturze, poza dotychczas funkcjonującym Wydziałem do Spraw Informatyzacji             i Analiz, również Wydziału Organizacji Pracy Prokuratur, Wizytacji i Lustracji, m.in. z uwagi na przejęcie części zadań odnoszących się do organizacji pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, pozostających aktualnie w gestii Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zintensyfikowania działań o charakterze kontrolnym w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy                             o prokuraturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375).
	Poza powyższym Biuro Prokuratora Krajowego przejmie pozostające dotychczas w kompetencji Biura Ministra zadania z zakresu rozpoznawania skarg               i wniosków w odniesieniu do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
	Utworzenie Prokuratury Generalnej skutkować będzie również przejęciem części zadań realizowanych aktualnie przez Departament Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie oceny aktów prawnych.
	Niezależnie od powyższego do obowiązków prokuratorów realizujących zadania w Biurze Prokuratora Krajowego należeć będzie współudział                                w przygotowaniu projektów aktów wykonawczych do powołanej ustawy z dnia                 9 października 2009 r., a w przyszłości przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem prokuratury.

	Konieczna stała się również zmiana usytuowania Kancelarii Tajnej, przyjętego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
	Zgodnie z zasadami sformułowanymi w art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia                  22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,              poz. 1631, z późn. zm.), za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, a za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
	Przepis art. 85 ustawy o ochronie informacji niejawnych nakłada na kierowników jednostek organizacyjnych zorganizowanie wyspecjalizowanej komórki w podległej jednostce do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanej w ustawie „pionem ochrony”. Pionem ochrony kieruje pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, podlegający bezpośrednio kierownikowi jednostki (art. 18 ust.4). W skład „pionu ochrony” wchodzi kancelaria tajna kierowana przez kierownika kancelarii tajnej i nadzorowana przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
	W przypadku uzasadnionym względami organizacyjnymi kierownik jednostki może utworzyć więcej niż jedną kancelarię tajną (art. 50 ust.2). W takiej sytuacji wszystkie utworzone w danej jednostce kancelarie tajne działają w ramach tej samej komórki organizacyjnej („pionu ochrony”) i podlegają temu samemu pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.
W strukturze prokuratury, zgodnie z brzmieniem § 31 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zadania „pionu ochrony” realizowane są w Samodzielnych Działach do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, natomiast w Ministerstwie Sprawiedliwości, zgodnie z treścią § 30 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości                 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz.118, z późn. zm.) - w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
	Skoro Prokuratura Krajowa nadal wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, to utworzona Kancelaria Tajna do obsługi Prokuratury Krajowej wchodzi w skład Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego             i Spraw Obronnych Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym umieszczenie jej w przepisach powołanego rozporządzenia w strukturze Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej i częściowe podporządkowanie Dyrektorowi tego Biura wymagało zmiany poprzez pominięcie jej w strukturze Prokuratury Krajowej. 
 W § 2 projektu proponuje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia          w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. W tym kontekście podkreślić trzeba, iż wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia               z dniem ogłoszenia wymaga ważny interes państwa i nie sprzeciwiają się temu zasady demokratycznego państwa prawnego. Wskazać należy, iż wobec uchwalenia                       i opublikowania ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw  oraz konieczności przyśpieszenia działań zmierzających w kierunku utworzenia Prokuratury Generalnej, zachodzi pilna potrzeba proponowanej nowelizacji przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie stworzy bowiem podstawę zmiany wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej i dostosuje ją do przejęcia realizacji zadań przez przyszłą Prokuraturę Generalną.  
	Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
	Niniejsze rozporządzenie oddziaływać będzie wyłącznie na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Nie spowoduje ono skutków na rynku pracy, w sferze konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, a także pozostanie bez wpływu na rozwój regionalny.
2. Konsultacje.
	Zmiany organizacyjne uwzględnione w przedmiotowym projekcie dokonywane są w związku z koniecznością sprecyzowania i określenia nowych zadań Prokuratury Krajowej. Ze względu na charakter tych zmian, omawiany projekt nie wymaga konsultacji społecznych.

3. Skutki społeczno-gospodarcze oraz finansowe rozporządzenia.
	3.1. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia spowoduje zwiększenie składu osobowego Prokuratury Krajowej, zwłaszcza kadry urzędniczej w związku                         z utworzeniem nowego pionu administracyjno-finansowego, a w mniejszym zakresie pozostałych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej.
	Przejęcie części zadań z Ministerstwa Sprawiedliwości związane będzie                  z przejściem z Ministerstwa Sprawiedliwości do Prokuratury Krajowej kadry urzędniczej i prokuratorów realizujących te zadania w Ministerstwie Sprawiedliwości   i w konsekwencji – ze stosownym przesunięciem etatów i środków finansowych wewnątrz resortu.
	W ramach ograniczenia kosztów zmian proponowanych w niniejszym projekcie, do czasu utworzenia Prokuratury Generalnej w części komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej przewiduje się ograniczenie liczby funkcji zarówno w odniesieniu do kierownictwa poszczególnych biur, jak i niektórych funkcji związanych z kierowaniem utworzonymi w ramach tych biur wydziałami i zespołami.

	3.2. Wpływ regulacji na rynek pracy.
	Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

	4. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
	Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

	5. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz Dz. U.             z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.




