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ZARZĄDZENIE NR 2 O /2020 

Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie 

z dnia 23 października 2020r.
w sprawie organizacji ruchu osobowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa- 

Mokotów w Warszawie w związku z potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom 

związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i rozpowszechniania 

się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem

Na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze 

(tekst jednolity Dz. U. 2019.740 ze zm.) oraz § 55 ust. 1 pkt 2 18 oraz § 59 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin 

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

(tekst jednolity Dz. U. 2017.1206 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 -

Do siedziby Prokuratury Warszawa-Mokotów w Warszawie, poza jej pracownikami, 

wstęp mają wyłącznie:

1. funkcjonariusze Policji i innych podmiotów posiadających uprawnienia do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych,
2. osoby doprowadzone przez funkcjonariuszy podmiotów wskazanych w punkcie § 1 

pkt 1 powyżej,

3. osoby wezwane, w szczególności celem udziału w czynnościach procesowych,

4. osoby zawiadomione o czynności procesowej,

5. pracownicy podmiotów świadczących pracę lub wykonujących usługi w siedzibie 

Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie na podstawie umów



zawartych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie lub inne jednostki 

prokuratury,

6. osoby dostarczające korespondencję,

7. osoby zgłaszające się celem odbioru zarządzenia w przedmiocie zgody na widzenie 

z tymczasowo aresztowanym,

8. osoby zgłaszające się celem odbioru dokumentacji związanej z odbiorem ciała z 

Zakładu Medycyny Sądowej lub pochówkiem,

9. osoby zgłaszające się w związku przeglądaniem akt postępowań 

przygotowawczych,

10. osoby zgłaszające się w związku z przeglądaniem akt postępowań zakończonych -  

tylko w związku z zamiarem złożenia środka odwoławczego,

11. osoby posiadające indywidualną zgodę Prokuratora Rejonowego Warszawa- 

Mokotów w Warszawie lub Zastępców Prokuratora Rejonowego Warszawa- 

Mokotów w Warszawie.

§ 2 .

Osobiste składanie korespondencji przez interesantów w Biurze Podawczym 

Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie możliwe jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00. Korespondencję można przesyłać na 

adres siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie (02-582 

Warszawa, ul. Wiktorska 9 la) lub pocztą elektroniczną na adres: 

prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl

§ 3 .

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10:00-13:00 z wyjątkiem ostatniego i pierwszego dnia każdego miesiąca 

wyłącznie w sprawach związanych z:

1. odbiorem zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach 

karnych prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w

mailto:prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl


Warszawie -  wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej,

2. odbiorem dokumentacji niezbędnej do odebrania ciała z Zakładu Medycyny 
Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub pochówku,

3. przeglądaniem akt postępowań przygotowawczych w toku -  wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej,

4. przeglądaniem akt postępowań zakończonych -  tylko w związku z zamiarem 

złożenia środka odwoławczego i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

§ 4-
Osoby wchodzące co siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w 

Warszawie, a niebędące jej pracownikami, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich 

niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka transmisji wirusa 

SARS-COV-2, a w szczególności: równoczesnego zasłaniania nosa i ust przy 

wykorzystaniu maseczki / przyłbicy / elementu odzieży, dezynfekcji rąk po wejściu do 

siedziby tutejszej jednostki prokuratury oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała 

przez pracownika ochrony.

§ 5 .

1. Pracownik ochrony ma prawo odmówić wpuszczenia do siedziby Prokuratury 
Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie osoby z widocznymi objawami, 

takimi jak: kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, z temperaturą ciała powyżej 

37,5°C, jak również nieużywającej maseczki / przyłbicy / elementu odzieży do 

zasłonięcia nosa i ust. W razie zaistnienia sytuacji pracownik ochrony zawiadamia 

niezwłocznie kierownika sekretariatu.

2. Pracownicy sekretariatów, w tym biura podawczego mają prawo odmówić 

obsłużenia osoby z widocznymi objawami, takimi jak: kaszel, duszność, trudności



w oddychaniu, temperaturą ciała powyżej 37,5°C, jak również nieużywającej 

maseczki / przyłbicy / elementu odzieży do zasłonięcia nosa i ust. W razie zaistnienia 

takiej sytuacji pracownik sekretariatu zawiadamia niezwłocznie kierownika 

sekretariatu.

Pracownikom Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie polecam 

używanie maseczek ochronnych / przyłbic podczas pobytu poza pokojem, w którym 

pracownik wykonuje swoje czynności służbowe, a także zalecam korzystanie z płynów 

do dezynfekcji rąk, w szczególności po przyjściu do siedziby tutejszej jednostki, przed 

przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych oraz po ich zakończeniu, a 

także po pobycie w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie siedziby tutejszej jednostki.

Polecam Kierownikowi Sekretariatu:

1. podanie treści niniejszego zarządzenia do wiadomości prokuratorom, asesorom, 

asystentom prokuratora, urzędnikom i innym pracownikom Prokuratury Rejonowej 

Warszawa-Mokotów w Warszawie oraz pracownikom ochrony

2. ogłoszenie wyciągu z niniejszego Zarządzenia, w widocznych miejscach w siedzibie 

Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie oraz przesłanie go 

Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Okręgowej w Warszawie celem 

opublikowania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

§6.

§7.

§ 8 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2020r.
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