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Załącznik nr 1 Fiszka projektu z Rocznego Planu Działania 

DZIAŁANIE PO WER 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu1 

Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz 

komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego 

PROK-SYS 

Cel 

szczegółowy 

PO WER, w 

ramach którego 

projekt będzie 

realizowany 

Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze 
 

 

Priorytet 

inwestycyjny 

11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność 

usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z 

uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach projektu 

 

1. Opracowanie  metodyki  zarządzania  określonymi kategoriami  spraw  celem  wsparcia  

prokuratora  na  etapie postępowania przygotowawczego i sądowego 

 

2. Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach 

powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli 

zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług 

informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta 

Cel główny 

projektu 

 

Zwiększenie kompetencji prokuratorów, urzędników  oraz innych pracowników Prokuratury Krajowej 

oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie realizacji obowiązków 

służbowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, do wykonywania czynności służbowych 

oraz możliwości wykorzystania e-akt do pracy własnej oraz ich udostępniania stronom postępowań.  

Kamienie 

milowe projektu2 

 

• Zatwierdzona metodyka z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji,  elektronicznej 

komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji 

zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS -2,38% budżetu 

projektu. 

W celu osiągnięcia pierwszego kamienia milowego zostanie opracowany konspekt 

„Metodyki” - Produkt nr 1, który następnie zostanie rozwinięty jako opracowanie 

niepowielające treści instrukcji obsługi systemu PROK-SYS. Głównym komponentem 

 
1 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
2 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 
2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie 
uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
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kamienia milowego będzie „Metodyka” stanowiąca Produkt nr 2, które zostanie poddana 

procesowi opiniowania przez poszczególne komórki organizacyjne Beneficjenta, a 

następnie przedłożona Prokuratorowi Krajowemu celem wyrażenia zgody na wdrożenie. 

Wskazane opracowanie będzie skierowane do prokuratorów oraz kadry urzędniczej. 

Obydwa zadania projektowe skutkujące osiągnięciem pierwszego kamienia milowego 

zostaną zrealizowane przez zasób kadrowy Beneficjenta  

Konspekt „Metodyki”→ Opracowana „Metodyka” → Przyjęcie „Metodyki  

Planowana data 03.2021 

• Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z systemem 

informatycznym PROK-SYS -20,11% budżetu projektu 

Kolejny kamień milowy zostanie osiągnięty poprzez budowę Produktu nr 3 tj. 

przeprowadzenie rozbudowy posiadanej przez Beneficjenta aplikacji SWP (System 

Wsparcia Prokuratora) z wersji desktopowej do wersji przeglądarkowej, a następnie 

dokonanie integracji wytworzonej aplikacji z systemem PROK-SYS. Wskazane zamierzenie 

będzie skutkowało włączeniem odrębnej obecnie aplikacji wraz z jej wszystkimi 

funkcjonalnościami do wiodącego systemu informatycznego Prokuratury jako kolejnej z 

jego funkcjonalności. Rozbudowany w ramach projektu komponent systemu PROK-SYS  

będzie zgodny ze standardem tego systemu tj. wymogami WCAG 2.0 posiadając 

funkcjonalność umożliwiającą korzystanie każdemu z użytkowników bez względu na 

preferencję płci czy stopień niepełnosprawności. Zadanie będzie realizowane przez zasób 

kadrowy Beneficjenta – osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego oraz zasób 

kadrowy Wykonawcy wyłonionego w ramach zamówienia publicznego.  

Opracowanie wymagań rozbudowy SWP i integracji z PROK-SYS → Rozbudowa SWP i 

integracja z PROK-SYS → PROK-SYS z zaimplementowanym SWP → Odbiór Produktu nr 

3 

Planowana data 06.2021 

• Wdrożona metodyka i z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji z 

innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań 

prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS – 77,51% budżetu 

Osiągnięcie kamienia milowego będzie wymagało przeprowadzenia działań takich jak: 

opracowanie wymagań dla przeprowadzenia szkoleń (ośrodki szkoleniowe, trenerzy, 

materiały szkoleniowe), przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia organizatora 

szkoleń (usługi hotelowe, najem sal szkoleniowych, usługi restauracyjne), przeprowadzenie 

postępowania w celu wyłonienia trenerów prowadzących szkolenia. Kamień milowy 

zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie opracowanej „Metodyki” w ramach prowadzonych 

szkoleń warsztatowych z wykorzystaniem środowiska szkoleniowego PROK-SYS. Celem 

szkoleń nie będzie powielanie zapisów zawartych w instrukcji obsługi systemu lecz 

nauczenie uczestników w jaki sposób zoptymalizować czynności służbowe.  

Planowana data 06.2023 

Podmiot 

zgłaszający 

projekt3 

 

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Prokuratura Krajowa 

Uzasadnienie 

wyboru 

podmiotu, który 

Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. 

Status prawny oraz organizację i strukturę prokuratury określają takie akty prawne jak: ustawa z dnia 

28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177) oraz rozporządzenie Ministra 

 
3 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
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będzie 

wnioskodawcą4 

Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508). Z uwagi na zakres i przedmiot zadań, jakie 

powierzył prokuraturze ustawodawca, instytucja ta posiada specyficzną, hierarchiczną strukturę 

organizacyjną. Mając na względzie zarówno zakres zadań prokuratury, jak też jej strukturę 

organizacyjną jedynym podmiotem, który może właściwie zrealizować działania objęte projektem, 

skierowane do określonej grupy docelowej, jest Prokuratura Krajowa. Biorąc pod uwagę, że 

metodyka stanowi specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego, żaden podmiot spoza struktury 

organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. 

Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury nie ma wiedzy oraz nie 

jest właściwy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z aktów prawnych regulujący działania 

prokuratury ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu informatycznego PROK-SYS, które to 

oprogramowanie jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu 

rynkowego. 

Czy projekt 

będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie 

ich wyboru5 

Nie dotyczy 

Czy projekt 

będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin  

złożenia 

wniosku  

o 

dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz 

rok) 

IV kwartał 2020 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) 09.2020 

Data 

zakończenia 

(miesiąc oraz 

rok) 

06.2023 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

 
4 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
5 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 
partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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500 000 zł 4 200 000 zł 2 800 000 zł 2 500 000 zł 10 000 000 zł 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK ...……………………………….……………………… (PLN) NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

8 428 000,00 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym6 

Biorąc pod uwagę, że metodyki stanowią specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego żaden podmiot spoza struktury 

organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. Zgodnie z art. 13 § 1 

ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem 

Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i 

polecenia. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze Wytyczne Prokuratora Generalnego, wydane na wniosek 

Prokuratora Krajowego, dotyczące metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich 

organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ze wskazanych tu przepisów wynika, że 

organem wyłącznie właściwym dla przygotowania metodyki prowadzenia postępowania jest Prokurator Krajowy, a 

organem wyłącznie właściwym do jej przyjęcia jest Prokurator Generalny.  

Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury, nie posiada kompleksowej wiedzy w 

zakresie praktycznego realizowania obowiązków służbowych przez prokuratorów oraz urzędników i innych pracowników 

prokuratury ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu informatycznego PROK-SYS, które to oprogramowanie 

jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu rynkowego. W projekcie uwzględniony został 

także komponent szkoleniowy. Realizacja ww. komponentu przez podmiot zewnętrzny musiałaby sprowadzać się do 

zatrudnienia przez taki podmiot pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury, co byłoby działaniem wysoce 

nieefektywnym, zarówno pod względem kosztowym, jak i organizacyjnym. 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

Prokuratura jako instytucja nie posiada wypracowanych jednolitych standardów, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i 

zewnętrznej. Po ukończeniu budowy PROK-SYS istniejąca luka w zakresie opracowań metodycznych zwiększy się o 

brak jednolitej praktyki wykonywania obowiązków służbowych z systemem informatycznym w praktyce obejmującym 

cały zakres funkcjonowania prokuratury oraz możliwości pracy zdalnej z wykorzystaniem własnym e-akt spraw karnych 

wraz z ich elektronicznym udostępnianiem stronom. W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu 

przygotowanie pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury do kompleksowej realizacji czynności służbowych 

włącznie z tzw. pracą zdalną (poza siedzibą danej prokuratury) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu 

informatycznego PROK-SYS.  

Procesy i usługi, objęte projektowaną Metodyką są realizowane w stanie obecnym przez niezależne od siebie systemy 

informatyczne:  

CBD-SIP-PK - system centralny aktualnie eksploatowany w Prokuraturze Krajowej. Realizuje dwie podstawowe funkcje: 

1. Gromadzi dane z systemów SIP Libra-2.5 eksploatowanych w prokuraturach regionalnych tworząc centralną bazę 

danych. System umożliwia uprawnionym prokuratorom i pracownikom prokuratury wyszukiwanie danych oraz 

wytwarzanie raportów ze zgromadzonych danych w centralnej bazie danych. 

2. System CBD-SIP-PK umożliwia dostęp uprawnionym prokuratorom i pracownikom prokuratury w jednostkach 

 
6 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  
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prokuratury do rejestrów zewnętrznych. 

System CBD-SIP-PK po uruchomieniu systemu PROK-SYS zostanie wyłączony z eksploatacji. 

SIP Libra-2.5 - system zainstalowany jest w Prokuraturze Krajowej i 11 Prokuraturach Regionalnych. Jest to 

podstawowy system wspomagający pracę prokuratora i sekretariatów. 

Po uruchomieniu systemu PROK-SYS system SIP Libra-2.5 zostanie wyłączony z eksploatacji. 

SDA - system SDA przeznaczony jest do skanowania akt, przeprowadzenie procesu OCR zeskanowanych 

dokumentów, przechowywania zeskanowanych akt oraz udostępniania zeskanowanych akt do pracy prokuratora. 

System zainstalowany jest w Prokuraturze Krajowej, 11 prokuraturach regionalnych oraz 45 prokuraturach okręgowych. 

Po uruchomieniu systemu PROK-SYS system SDA zostanie wycofany z eksploatacji. 

SWP 

System Wsparcia Prokuratora – zapewnia dostęp do opracowań metodycznych, edycje dokumentów procesowych, 

analizę danych telekomunikacyjnych, bankowych i fakturowych wraz z wizualizacją. 

W ramach projektu „Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” nastąpi pełna integracja procesów i usług obecnie 

rozproszonych- realizowanych niezależnie i bez powiązania ze sobą w ramach systemów informatycznych SDA, Libra 

2.5 oraz CBD-SIP PK. 

PROK-SYS będzie realizował: 

1. Udostępnianie akt sprawy stronom postępowania poprzez Internet. 

2. Wymianę danych poprzez sieci transmisji danych z organami współpracującymi takimi jak Policja, sądy, ABW, CBA, 

KAS. Uwierzytelnianie użytkowników Policji, sądów, ABW, CBA, KAS  będzie realizowane po stronie tych organów jako 

użytkownik grupowy Instytucja (np. Użytkownik grupowy Policja). Uwierzytelnianie nastąpi na poziomie Prokuratura 

Krajowa - instytucja. Rozliczalność prowadzić będzie każda instytucja we własnym systemie.  

3. Podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania i udostępniania danych. 

4. Udostępnienie wszystkich usług systemu PROK-SYS prokuratorom i pracownikom prokuratury we wszystkich 

jednostkach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, szczególnie udostępnienie usług skanowania i przeglądania 

elektronicznych akt prokuratorom i pracownikom prokuratury w prokuraturach rejonowych. 

Funkcjonalności zbudowanego systemu informatycznego PROK-SYS będą umożliwiały osiągnięcie następujących 

korzyści: 

1. ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do systemów poszczególnych instytucji tych 

samych danych, 

2. uzyskanie przez osoby pełniące funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych zawartych w 

aktach postępowania przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, 

3. ograniczenie liczby błędów wynikających z wykorzystania nieaktualnych danych w związku z czynnościami 

postępowania karnego, 

4. ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do uzyskania dostępu do akt przez osoby uprawnione,  

5. ograniczenie kosztów konwojowania osób uprawnionych do uzyskania dostępu do akt tymczasowo 

aresztowanych lub pozbawionych wolności, 

6. zwiększenie możliwości bezpośredniego zaangażowania osób, których interesów dotyczy postępowanie, w 

czynności postępowania, 

7. zapewnienie możliwości świadczenia tzw. pracy zdalnej z wykorzystaniem zdigitalizowanych spraw karnych, 

8. zapewnienie dostępu stronom postępowań do zdigitalizowanych akt spraw karnych z wykorzystaniem sieci 

internet bez względu na miejsce pobytu. 

Poza systemem PROK-SYS pozostanie aplikacja SWP, której integracja nie była przewidziana na etapie 

opracowywania założeń do PROK-SYS ze względu na realizację w ramach projektu odrębnego.  

Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z PROK-SYS w pełni wpisuje się w 

przedstawione powyżej korzyści związane z wdrożeniem PROK-SYS. W szczególności: 

1. ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do SWP danych uprzednio wprowadzonych do 
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PROK-SYS, 

2. uzyskanie przez prokuratorów pełniących funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych 

dostępnych z poziomu prowadzonej bez konieczności importu/exportu, odrębnego zapisu itp. 

3. zapewnienie dostępu do wszystkich opracowań metodycznych prokuratury oraz szkoleń w formie e-learningu z 

poziomu głównego systemu informatycznego prokuratury.   

Ponadto wpływ na zasadność realizacji projektu ma również wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego 

regulacji dotyczącej kwestii udostępniania stronom akt w postaci zdigitalizowanej. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 437) wprowadziła do 

art. 156 § 5 Kodeksu normę stanowiącą podstawę do udostępniania akt w postaci elektronicznej. Zmiana weszła w 

życie 15 kwietnia 2016 r. i spowodowała zwiększone zainteresowanie osób uprawnionych w uzyskiwaniu akt sprawy w 

postaci elektronicznej. Powoduje to konieczność zmiany organizacji pracy prokuratora oraz pracowników 

wspomagających pracę prokuratora w zakresie sposobu prowadzenia akt postępowania przygotowawczego w sposób 

umożliwiający ich bieżącą digitalizację oraz udostępnianie akt stronom.  

Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest również przeprowadzona w roku 2018 analiza wykorzystania SDA w 

jednostkach, w których został wdrożony, dokonywana w ramach czynności związanych z utrzymaniem efektów 

zrealizowanego projektu. Z przeprowadzonych rozmów z użytkownikami systemu (prokuratorzy oraz pracownicy 

administracyjni wykorzystujący system) wynikało, że: 

- nie mają problemów z wykorzystaniem funkcjonalności systemu związanych z digitalizacją akt oraz ich 

udostępnianiem. W tym zakresie zidentyfikowano jedynie problemy, związane z brakiem regularności dokonywania 

digitalizacji akt, wynikające z przyzwyczajeń osób prowadzących postępowanie; 

- mają problemy z wykorzystywaniem funkcjonalności systemu, związanych z analizą zdigitalizowanych akt i 

wykorzystywaniem wyników analizy do przygotowywania pism procesowych. W tym zakresie jest to dla użytkowników 

narzędzie nowe i o ile potrafią uruchomić poszczególne funkcje oprogramowania to nie identyfikują prawidłowo ich 

wykorzystania w związku z wykonywanymi czynnościami procesowymi.  

Wskazane problemy zostały rozwiązane poprzez opracowanie i wdrożenia jednolitej metodyki prowadzenia 

postępowania karnego z wykorzystaniem SDA. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia przekazane przez użytkowników 

systemu do skutecznego wdrożenia niezbędna jest jednolita metodyka pracy. Stąd też konieczne jest przygotowanie 

optymalnego modelu wykorzystania wszystkich funkcjonalności PROK-SYS w trakcie wykonywania czynności 

służbowych przez pracowników prokuratury. Model ten będzie miał postać metodyki, przewidzianej do przygotowania i 

wdrożenia w ramach projektu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku. 

W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu standaryzację i optymalizację wykonywania czynności 

postępowania karnego z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS.  

Należy wskazać, że realizacja przedstawionych zamierzeń projektowych zapewni Prokuraturze możliwość realizacji 

swoich zadań ustawowych w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na terenie Polski w 2020 roku stanu 

epidemii COVID 19 oraz innych zbliżonych sytuacjach kryzysowych. Zostanie to osiągnięte poprzez zapewnienie 

pracownikom prokuratury możliwości pracy na dokumentach zdigitalizowanych w systemie PROK-SYS także poza 

siedzibami prokuratur w formie tzw. pracy zdalnej. Istotnym elementem wdrożenia ujednoliconej „Metodyki” będzie 

zapewnienie spójnego w skali ogólnopolskiej sposób elektronicznego udostępniania akt spraw karnych stronom 

postępowań bez konieczności osobistego stawiennictwa w czytelniach poszczególnych prokuratur. Strony postępowań 

bez względu na miejsce swojego pobytu (także poza granicami kraju) będą mogły po uzyskaniu zgody prokuratora 

zapoznać się z aktami danej sprawy dysponując jedynie dostępem do sieci internet. Obecnie nie jest to możliwe 

powodując istotne ograniczenie dla realizacji uprawnień wynikających z ustawy Kodeks postępowania karnego. W 

praktyce projektowane rozwiązanie ograniczy fizyczny kontakt pracowników prokuratury oraz stron postępowań karnych 

z aktami papierowymi. W okresie obecnego stanu epidemii oraz innych mogących wystąpić w przyszłości postępowania 

karne będą mogły być sprawnie prowadzone bez istotnych ograniczeń wynikających z zagrożeń epidemiologicznych.  

Projekt realizowany będzie przez zespół projektowy w ramach Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej oraz 

wyznaczonych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.  

Podstawowym celem projektu jest praktyczne wdrożenie jednolitego standardu realizacji obowiązków służbowych przez 

pracowników prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS oraz e-akt spraw karnych 

stanowiących zdigitalizowane odzwierciedlenie akt papierowych, które będzie skutkowało  usprawnieniem procesów 

związanych z zarządzaniem przez prowadzącego postępowanie czynnościami prowadzonego postępowania, w tym w 

szczególności sposobem organizacji akt postępowania oraz czynnościami związanymi z udostępnianiem przez internet 

akt postępowania osobom uprawnionym i ich przekazywaniem do innych organów, wykonujących czynności w związku 
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z postępowaniem. Produkty projektu, objętego niniejszym wnioskiem, będą dodatkowo wzmacniać rezultaty projektu 

„Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz projektu „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na 

etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach 

spraw” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań / zadań: 

− Przygotowanie konspektu opracowania metodycznego z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji,  

elektronicznej komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań 

prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS, w skład której powinni wejść 

prokuratorzy prowadzący postępowania karne oraz urzędnicy i inni pracownicy prokuratury wykonujący 

czynności administracyjne, związane z digitalizacją i udostępnianiem zdigitalizowanych akt stronom 

postępowania (realizacja obowiązków służbowych z wykorzystaniem PROK-SYS), 

− Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z PROK-SYS, 

− Przygotowanie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji,  elektronicznej komunikacji z 

innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań prokuratury z 

wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS - prezentacja dokumentu kierownictwu Prokuratury 

Krajowej, uwzględnienie ewentualnych uwag i poprawek oraz przyjęcie dokumentu przez Prokuratora 

Generalnego, 

− Wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 10.000 osób (pracowników jednostek 

organizacyjnych prokuratury- prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratorów, urzędników oraz innych 

pracowników prokuratury) oraz przygotowanie materiałów e-learningowych dla przyszłych pracowników 

jednostek organizacyjnych prokuratury. Zakłada się że szkolenia prowadzone będą przez prokuratorów i/lub 

urzędników prokuratury wyłonionych w ramach postępowania publicznego w trybie – usługi społeczne. Każda 

osoba uczestnicząca w szkoleniach będzie miała dostęp do środowiska pracy (urządzeń i oprogramowania) 

identycznego z występującym w miejscu wykonywania czynności służbowych. Tematyka szkoleń dotyczyć 

będzie zarządzania czynnościami postępowania karnego przez prokuratora prowadzącego postępowanie, w 

tym w szczególności czynnościami digitalizacji akt postępowania, udostępniania akt podmiotom zewnętrznym 

oraz organizacji akt dla celów analizy treści zdigitalizowanych dokumentów. Tematyką szkoleń zostanie objęta 

komunikacja z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz prokuratury, jak również z 

podmiotami zewnętrznymi.   

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez 

wnioskodawcę lub inne instytucje 

 Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie podejmowania interwencji, które dotychczas zostały 

zrealizowane przez Prokuraturę Krajową wymienić należy: 

− wdrożenie Systemu Digitalizacji Akt w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań 

przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury (SDA). Projekt współfinansowany był ze środków VII Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.; 

− utworzenie ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej prokuratury, umożliwiającej bezpieczne przesyłanie 

danych pomiędzy organami administracji publicznej. Zadanie realizowane ze środków własnych Prokuratury 

Krajowej. Realizacja zadania umożliwia wykorzystanie funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt do bezpiecznego 

przekazywania akt w formie zdigitalizowanej innym organom uczestniczącym w wykonywaniu czynności 

postępowania karnego (przede wszystkim sądy oraz Policja); 

− rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania 

przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” 

zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zaplanowany do realizacji w 

latach 2016-2021. Realizacja zadania skutkowała między innymi budową aplikacji System Wsparcia Prokuratora 

(SWP) zapewniający dostęp do opracowań metodycznych, edycję wybranych dokumentów procesowych, analizę 
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danych wraz z wizualizacją wyników ich przetwarzania. 

− rozpoczęcie realizacji projektu Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS. Projekt jest współfinansowany ze 

środków II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada wdrożenie systemu PROK-

SYS (posiadającego rozbudowane funkcjonalności obecnych SDA, Libra 2.5 i CBD SIP PK) we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających udostępnianie akt 

osobom uprawnionym za pośrednictwem internetu. Zadania projektowe zostaną zakończone do połowy 2021 r. 

Na etapie przygotowywania metodyki będzie wykorzystana wersja testowa systemu, która powstanie w drugiej 

połowie 2020r., a na etapie szkoleń dla wskazanych we wniosku grup docelowych, wykorzystana zostanie wersja 

wdrożeniowa systemu, która powstanie w pierwszej połowie 2021 r. 

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

Realizacja projektu nie wymaga zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku dostrzeżenia 

zasadności zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego zostanie opracowany stosowny postulat w trakcie 

przygotowania metodyki lecz jego realizacja nie będzie warunkowała wykonania zadań zaplanowanych w projekcie. 

Ewentualna konieczność zmiany przepisów o charakterze wewnętrznym zidentyfikowana zostanie na etapie 

modelowania potencjalnego sposobu realizacji procesów związanych z obsługą interesariuszy zewnętrznych. 

Analogiczny stan rzeczy istnieje w odniesieniu do przepisów wewnętrznych.  

Interesariuszami projektu są prokuratorzy, urzędnicy oraz inni pracownicy Prokuratury Krajowej oraz podległych jej 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Efektywne działanie prokuratury wymaga stałego doskonalenia 

kompetencji zawodowych pracowników, obejmujących zarówno wiedzę merytoryczną jak również techniczną związaną 

z usprawnieniem warsztatu pracy o wykorzystanie dedykowanego systemu informatycznego. W konsekwencji 

podniesienie kompetencji wskazanych pracowników prokuratury przyczyni się nie tylko do poprawy jakości i 

skuteczności prowadzonych postępowań przygotowawczych, a także wpłynie na sprawniejsze i efektywniejsze 

całościowe funkcjonowanie prokuratury w ujęciu instytucjonalnym.  

W ramach niniejszego projektu działania skierowane zostaną do pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych 

prokuratury - 357 prokuratur rejonowych, 45 prokuratur okręgowych, 11 prokuratur regionalnych oraz Prokuratury 

Krajowej (415 jednostek organizacyjnych). Ze względu na hierarchiczną strukturę organizacyjną prokuratury ryzyko 

braku wdrożenia zaprojektowanych zmian jest niskie. Ponadto włączenie przedstawicieli poszczególnych grup 

interesariuszy do prac nad metodyką, objętą niniejszym wnioskiem, zapewnia kontakt z rzeczywistymi potrzebami 

interesariuszy oraz dodatkowo wzmacnia stopień akceptacji produktów projektu.  

Zwiększenie świadomości i zaangażowania interesariuszy planowane jest poprzez przeprowadzenie  działań 

demonstracyjnych mających na celu przybliżenie pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych celów i 

korzyści wynikających z wdrożenia projektu. 

Wdrażana metodyka ma uwzględniać wykorzystanie systemu informatycznego PROK-SYS jako narzędzia służącego do 

kompleksowej realizacji obowiązków służbowych pracowników prokuratury. Wdrożenie  metodyki poprzez 

przeprowadzenie szkoleń zostało zaplanowane w terminach zapewniających dostępność wersji wdrożeniowej systemu 

informatycznego PROK-SYS. 

Ryzyko związane z brakiem dostępności wersji wdrożeniowej PROK-SYS jest niskie, jednak z uwagi na ograniczenia 

związane ze stanem epidemii COVID-19 odbiór poszczególnych etapów PROK-SYS może się wydłużyć. Umowę z 

wykonawcą podpisano w marcu 2019 roku. Odebrano projekt wykonawczy i przeprowadzono analizę biznesową 

(wrzesień 2019 r.). Trwają prace nad opracowaniem wersji testowej PROK-SYS. Pełne uruchomienie PROK-SYS 

zaplanowano na luty 2021 roku.   

Wprowadzenie ujednoliconej „Metodyki” obejmującej ograniczenie obiegu akt papierowych wewnątrz prokuratury, 

propagację pracy stacjonarnej oraz pracy zdalnej na aktach zdigitalizowanych, zapewnienie dostępu do akt 

zdigitalizowanych stronom postępowań poprzez sieć internet na stałe przyczyni się do poprawy sprawności postępowań 

w prokuraturze. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wskazane rozwiązania w pełni korespondują z 

zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. Należy wskazać, że wdrożone rozwiązania zapewnią możliwość sprawnej realizacji obowiązków ustawowych 

Prokuratury w sytuacjach podobnych, które mogą wystąpić w przyszłości. Zarządzanie ww. ryzykiem  będzie 

realizowane poprzez monitorowanie informacji o stanie realizacji projektu  „Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” w 

celu aktualizacji zakresu projektu. 
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Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne 

wykonanie 

Zakłada się, że w kolejnych etapach, po zakończeniu działań planowanych w niniejszym projekcie, realizowane będą 

działania związane z utrzymaniem metodyki (okresowy przegląd oraz aktualizacja opracowanej metodyki). Nowi 

pracownicy jednostek organizacyjnych prokuratury będą zapoznawać się z przygotowanymi w ramach projektu 

materiałami e-learningowymi, przygotowanymi w ramach wdrożenia metodyki, dotyczącymi realizacji przypisanych 

obowiązków służbowych z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS.  

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:7 Ogółem w 

projekcie 

 Kobiety Mężczyzn 

Liczba sądów oraz jednostek organizacyjnych 

prokuratury, w których wdrożono usprawnienia w 

zakresie zarządzania i  komunikacji 

  415 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:8 Ogółem w 

projekcie 

 Kobiety Mężczyzn 

Liczba opracowanych w ramach projektu zbiorów metodyk 

zarządzania określonymi kategoriami spraw 
  1 

Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych 

wsparciem  w zakresie zarządzania i  komunikacji 
  10.000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 

 

 
7 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
8 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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