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PG-P1N 

SPRAWOZDANIE 

z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

 w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora  

nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych 

 

I półrocze 

   za     2011 

rok 

Adresat: 

 

        1. Prokuratura Apelacyjna 

        2. Prokuratura Generalna 

            Departament Organizacji Pracy, Wizytacji 

            i Systemów Informatycznych Prokuratury 
 

Okręg Prokuratury Apelacyjnej 

 

w.............................................................................. 

 

Częstotliwość i termin przekazania sprawozdania: 

według objaśnień na formularzu 

Numer statystyczny REGON     

Dział  1.  Ewidencja spraw ogółem  

 

 

Dział.  2.  Udział  prokuratora w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym lub  

apelacyjnym i przed NSA (w sprawach z Ds, Ko, Dsn, Pc i Pa)    

Wyszczególnienie  
Ogółem  

liczba 

spraw 

W tym sprawy 

karne cywilne gospodarcze 

z zakresu 

prawa pracy  

i ubezpieczeń 

społecznych 

wynikające  

z postępowania 
administracyjnego  

i innych postępo-

wań określonych 
odrębnymi 

 ustawami (rep. Pa) 

  0 1 2 3 4 5 6 

Ogółem rozpoznano (wiersze 02+05+12) 01       

Liczba spraw rozpoznanych z udziałem 

prokuratora   (wiersze 03+04) 
02       

w tym sprawy, 

w których  

apelację wniósł 

prokurator 03       

inny uprawniony 

podmiot 
04       

Liczba spraw na rozprawie/posiedzeniu 

z udziałem prokuratora (wiersze 06 do 11) 
05       

w tym w 

odniesieniu 

do spraw z 

zakresu 

postępowania odwoławczego 06       

penitencjarnego 07       

ułaskawieniowego 08       

odszkodowawczego 09       

o wznowienie postępowania 10       

inne 11       

Liczba spraw z udziałem prokuratora rozpozna-
nych w postępowaniu przed NSA (w.13 do 16) 

12       

w tym na skutek 

skargi kasacyjnej 

prokuratora 13       

innych podmiotów 14       

w tym na skutek 

zażalenia złożo-

nego przez 

prokuratora 15       

inny podmiot 16       

 

 

Wyszczególnienie 

Dsn 

Dsa Oz 

Sprawy objęte 

nadzorem przez 

prokuratora 

nadrzędnego 
Liczba 

spraw  

w Dsn   

ogółem 

Liczba 

spraw 

 objętych 

zwierzchnim 

nadzorem 

służbowym 
Pc Pa 

0 1 2 3 4 5 6 

Liczba spraw pozostałych do załatwienia 

z poprzedniego okresu sprawozdawczego 
01           

Wpływ spraw  02           

Załatwiono ogółem 03           

Liczba spraw pozostałych na następny 

okres sprawozdawczy 
04           

 Dział 3.  Czynności profilaktyczne podejmowane przez prokuratora nadrzędnego 

 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym z repertorium i rejestru w sprawach z działu 1. 

Dsn Pc Pa 

0 1 2 3 4 

Ogółem   (wiersze 02 do 06) 01     

Wystąpienia (art. 30 ustawy o prokuraturze) 02     

Wnioski (art. 40 ustawy o prokuraturze) 03     

Liczba zainspirowanych kontroli 04     

Liczba czynności związanych z współpracą ze 

środkami społecznego  przekazu 
05     

Inne czynności profilaktyczne 06     

 

 

 
 

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania 
 

 

Prokuratura okręgowa  sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je do prokuratury apelacyjnej w terminie do 

7 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze 2011 r. i do 9 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011. 

 

Prokuratura apelacyjna  sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je do Prokuratury Generalnej w terminie 

do 7 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze 2011 r. i do 9 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011. 

 

Ponadto prokuratura apelacyjna sporządza sprawozdanie zbiorcze z działalności prokuratur okręgowych i  prokuratury 

apelacyjnej. 

Prokuratura apelacyjna przesyła sprawozdania zbiorcze do Prokuratury Generalnej  do 15 lipca  2011 r. z danymi  za I półrocze 

2011 r. i do 16 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011. 

 

 

 
.   ............................................................................................................................... 

Podpis i pieczątka imienna  osoby działającej w imieniu sprawozdawcy 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................... 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

*
) 
 Niepotrzebne skreślić; w miejsca wykropkowane wpisać numer wydziału 

 

 

 

 

 

 

 


