Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia ………………………………. r.
w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie
w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich
popełnienia

Na podstawie art. 47 § 3 ustawy z dnia … – Prawo o prokuraturze (Dz. U. …)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się właściwość Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach
o przestępstwa, niezależnie od miejsca ich popełnienia, określone w:
1) rozdziale 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr
94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208);
2) dziale XIV ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546, z późn. zm.1));
3) dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2));
4) rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
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Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83. poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538
i Nr 184 poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz.
1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81,
poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152,
poz. 900, Nr 234, poz. 138 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r., poz. 70 i 433.
2)
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. 182,
poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 836 i 1382
oraz z 2013 r., poz. 433.

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr
167, poz. 1129, z 2012 r. poz. 836 i 1385 oraz z 2013 r., poz. 433);
5) rozdziale 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r.
Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r., poz. 1385).
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach
o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia (Dz. U.
Nr 69, poz. 369).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia
właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne
rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia jest konsekwencją
wejścia w życie ustawy z dnia … – Prawo o prokuraturze (Dz. U. …), która w art. 47
§ 3 przewiduje upoważnienie do wydania tego aktu wykonawczego.

Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega
notyfikacji Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na prokuratorów oraz osoby które
występują w postępowaniach przez nich prowadzonych.
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane w celu zaopiniowania do:
1) Prokuratora Generalnego;
2) prokuratorów apelacyjnych;
3) prokuratorów okręgowych;
4) Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”;
5) Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i
budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki

i

przedsiębiorczość,

w
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także
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przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.

