Biuro Obsługi
Interesantów
Podstawowe informacje
Adres:
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
wejście B
Godziny urzędowania:
poniedziałek 08.30–17.00
wtorek–piątek 08.30–16.00
Telefon kontaktowy:
(22) 12 51 594
(22) 12 51 333
Faks:
(22) 12 51 471
E-mail:
biuro.podawcze@pk.gov.pl

Zakres zadań
1. Udzielanie informacji o:
ü obowiązujących w Prokuraturze
Krajowej zasadach przyjmowania
interesantów w sprawach skarg
i wniosków;
ü strukturze organizacyjnej Prokuratury Krajowej, jej lokalizacji, godzinach urzędowania, numerach
telefonów Biura Obsługi Interesanta, adresie strony internetowej
i poczty elektronicznej Prokuratury Krajowej, a także adresach podległych jednostek organizacyjnych
prokuratury, sądów, organów
i urzędów centralnych;
ü biegu postępowania w sprawach
zarejestrowanych w Prokuraturze
Krajowej, na podstawie danych
przetwarzanych w systemach informatycznych funkcjonujących
w Prokuraturze Krajowej, w zakresie daty rejestracji, numeru
sprawy, nazwy komórki organizacyjnej Prokuratury Krajowej w
której sprawa została zarejestrowana, stanu rozpoznania sprawy oraz

sposobu i daty jej zakończenia, bez
wglądu do akt;
l

przekazywana informacja nie
może obejmować danych podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów;

l

informacje udzielane są po
uprzednim podaniu danych osobowych interesanta;

ü możliwości i zasadach wejścia na
teren Prokuratury Krajowej;
ü adresach instytucji, których działalność wiąże się z pomocą osobom
pokrzywdzonym przestępstwem
oraz ochroną praw człowieka.

2. Przyjmowanie pism
i wniosków
składanych osobiście przez osoby fizyczne oraz potwierdzanie przyjęcia
pism.

Dodatkowe informacje:

Biuro Obsługi
Interesantów
nie udziela
porad prawnych

Wydział Skarg
i Wniosków
Biuro Prezydialne
Prokuratura Krajowa
We wskazanych godzinach prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków
Biura Prezydialnego udzielają telefonicznie i osobiście informacji
dotyczących przyjmowania skarg
i wniosków.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 13.00–17.00
wtorek–piątek 11.00–15.00

Telefon
kontaktowy: (22) 12 51 571
Skargi i wnioski w Prokuraturze Krajowej można składać:
1) osobiście na piśmie, w Prokuraturze Krajowej w dni robocze
w godzinach pracy urzędu, tj.:
poniedziałek 08.15–17.00
wtorek–piątek 08.15–15.45
2) osobiście w formie ustnej
do protokołu, podczas dyżuru
prokuratorów Wydziału Skarg
i Wniosków w ww. godzinach
urzędowania;
3) za pośrednictwem poczty na
adres:

Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
00-528 Warszawa

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro.podawcze@pk.gov.pl
5) faksem pod numerem:
lub (22) 12 51 867
(22) 12 51 871
O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje treść
w nim zawarta, a nie jego forma zewnętrzna – tytuł pisma.
Ü Przyjęcia interesantów przez
Zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora
Krajowego w sprawach skarg
i wniosków odbywają się w Prokuraturze Krajowej w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00
do 17.00 wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu, jego
potwierdzeniu i powiadomieniu
interesanta, o terminie przyjęcia;
Ü Osoby zainteresowane osobistym przyjęciem przez Zastępców Prokuratora Generalnego
i Zastępcę Prokuratora Krajowego przedstawiają przedmiot
skargi lub wniosku wyłącznie
w formie pisemnej;
Ü Mając na względzie zakres skargi
lub wniosku prokurator Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego, po skompletowaniu
dokumentacji, kieruje interesanta
do pełniącego dyżur członka kierownictwa, któremu przekazuje
się skargę wraz z dokumentacją;
Ü Osoby zgłaszające się na dyżur członka kierownictwa bez
uprzedniego potwierdzenia ter-

minu spotkania nie zostaną przyjęte;
Ü Koszty związane ze złożeniem
skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Krajową;
Ü Skarga/wniosek nadesłana do
organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia, podlega przekazaniu
właściwemu organowi.

Skarga lub wniosek powinien zawierać co najmniej:
ü oznaczenie organu, do którego
autor pisma chce skierować skargę
lub wniosek;
ü oznaczenie sprawy, której dotyczy;
ü oznaczenie i adres wnoszącego
skargę lub wniosek (pełne dane
personalne tj. imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym);
ü treść skargi lub wniosku z uzasadnieniem;
ü datę i podpis składającego skargę
lub wniosek;
ü za osobę, która nie może podpisać
się osobiście, skargę lub wniosek
podpisuje osoba przez nią upoważniona, (ze wskazaniem przyczyny tak złożonego podpisu);
ü osoba, która mieszka poza granicami Polski powinna wskazać adres
korespondencyjny w kraju;
ü składając skargę na określone postępowanie, należy wskazać pełną
sygnaturę akt sprawy wraz ze
wskazaniem pełnej nazwy jednostki prokuratury.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z poniższymi stronami
internetowymi, na których można znaleźć szereg użytecznych
informacji:
ü Prokuratura Krajowa
https://pk.gov.pl/

ü Biuro Rzecznika Praw Obywa-

telskich zamieściło informator
o infoliniach, telefonach i adresach organizacji pomocowych,
które mogą udzielić informacji,
w zakresie swoich kompetencji,
pomocy, porady lub wsparcia
pod adresem

ü Ministerstwo Sprawiedliwości
https://ms.gov.pl/

www.rpo.gov.pl/publikacje

ü Informator dla pokrzywdzo-

ü Lista podmiotów i organizacji

nych

https://www.pokrzywdzeni.gov.pl
ü informacje na temat komu, na

jakich zasadach udziela się porad i gdzie znajdują się punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej
zamieszczone są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.darmowapomocprawna.
ms.gov.pl

świadczących pomoc na rzecz
osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeniprzestepstwem/pomocosobom-pokrzywdzonymprzestepstwem-oraz-osobomim-najblizszym---lista-podmio
tow-i-organizacji/

