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PO  V WO 021.   92    .2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 

 

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE 

z dnia 13  października 2020 r. 

~  wyciąg  ~ 

w sprawie organizacji ruchu osobowego w Prokuraturze Okręgowej  

w Warszawie w związku z potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom związanym  

z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CO V-2 i rozpowszechniania  

się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem oraz zasad wynoszenia akt 

przez prokuratorów 

 

Na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo  

o prokuraturze (j.t. Dz.U. z 2019 r. ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm.) zarządza się, co następuje:    

     § 1. Na teren budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poza  

jej pracownikami, możliwość wejścia posiadają jedynie: 

1) funkcjonariusze Policji i innych służb, osoby doprowadzone, wezwane  

lub zawiadomione (uczestnicy postępowań przygotowawczych), 

2)  pracownicy podmiotów posiadających umowy zawarte z Prokuraturą Okręgową 

w Warszawie na wykonywanie usług na jej rzecz, 

3) osoby posiadające indywidualne zgody Kierownictwa Prokuratury.            

§ 2. Bezpośrednie składanie  pism/zawiadomień przez interesantów w Biurze 
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13.00  w wyznaczonym miejscu w holu głównym budynku Prokuratury Okręgowej  

w Warszawie.  

 § 3. Zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach 

karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wydawane będą: 

-  we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 dla osób uprawnionych innych niż obrońcy, 

 1) przedmiotowe zgody będą wydawane w holu głównym na parterze siedziby 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie przez pracowników poszczególnych 

sekretariatów po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym. 

§ 5. Przychodzące osoby nie będące pracownikami Prokuratury Okręgowej  

w Warszawie zobowiązane są do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa,  

w tym: zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz poddania się sprawdzeniu 

temperatury przez pracowników ochrony. 

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 55/2020 Prokuratora Okręgowego w Warszawie 

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji ruchu osobowego w Prokuraturze 

Okręgowej w Warszawie w związku z potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom 

związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CO V-2 i rozpowszechniania  

się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem oraz […] 

§ 10.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania. 

                                                                                    

 

                                                           Prokurator Okręgowy 

                                                                      w   Warszawie 

  

                                                               /-/   Mariusz Dubowski 

 


