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Prokuratura Rejonowa*) 

Prokuratura Okręgowa*) 

Prokuratura Regionalna*) 

w……………………… 

Prokuratura Krajowa 

Departament/Biuro/Wydział*) 

……………………………….. 

 

 

PK-P1K 

Sprawozdanie 

z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w sprawach karnych 

 

Adresat: 

1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 

Analiz 

Okręg Prokuratury 

Okręgowej 

w……………………… 

Regionalnej 

w……………………. 

Numer statystyczny REGON 

……………………………… 

I półrocze 

za     ---------------      2018 

rok 

Częstotliwość i termin 

przekazania sprawozdania: 

według objaśnień 

*) niepotrzebne skreślić 

Dział 1.1. Ewidencja spraw karnych ogółem (repertorium „Ds.”) 

Wyszczególnienie Liczba spraw 

0 1 

Pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego 01  

Wpływ spraw 02  

       - sprawy ponownie wpisane 03  

                 -) w tym zwrócone lub przekazane przez sąd 04  

       - sprawy o wykroczenia 05  

Liczba wszczętych postępowań (w. 07 + 12) 06  

Śledztw (w. 08 + 09 + 10 + 11) 07  

       z tego:     - śledztw prowadzonych w całości przez prokuratora 08  

                      - śledztw powierzonych przez prokuratora w całości Policji lub innym 

uprawnionym organom 

09  

                       - śledztw powierzonych przez prokuratora Policji lub innym uprawnionym  

organom w określonym zakresie albo dokonania poszczególnych czynności 

10  

                       - śledztw wszczętych na podstawie art.113 § 1 k.k.s.  11  

Dochodzeń (w. 13 + 14) 12  

       z tego:     - dochodzeń wszczętych i prowadzonych przez prokuratora lub przejętych 

przez niego do prowadzenia 

13  

                        - dochodzeń prowadzonych przez Policję i inne uprawnione organy 14  

Załatwiono 15  

                       - w tym sprawy o wykroczenia 16  

Pozostało na następny okres sprawozdawczy 17  

wg procesowego czasu trwania postępowania przygotowawczego  

          - powyżej 1 do 3 miesięcy 

18  

          - powyżej 3 do 6 miesięcy 19  

          - powyżej 6 miesięcy do roku 20  

          - powyżej roku do 2 lat 21  

          - powyżej 2 lat do 5 lat 22  

          - ponad 5 lat 23  
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prokuratury w sprawach karnych 

 

Adresat: 

1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 
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Okręg Prokuratury 

Okręgowej 
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Dział 1.2.1. Środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych – tymczasowe aresztowanie 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Ogółem 

w postępowaniu 

przygotowawczym 

 

W zakończonych 

postępowaniach wobec 

oskarżonych, co do 

których środek był 

stosowany w dacie 

wniesienia aktu 

oskarżenia albo 

wystąpienia z wnioskiem 

z art. 335 § 1 k.p.k. 

 

0 1 2 

pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego 01   

wystąpiono do sądów z wnioskami o tymczasowe aresztowanie (w tym do listów gończych) 02  

sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie  03  

w tym:        - do listów gończych 04  

                   - warunkowe 05  

sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie (z wyłączeniem zastosowanych do listów 

gończych i aresztów warunkowych bez osadzenia) 

06  

zaskarżono decyzje o odmowie tymczasowego aresztowania 07  

sądy drugiej instancji uwzględniły zażalenie prokuratora  (dot. osób osadzonych w areszcie 

śledczym bądź zakładzie karnym) 

08  

przejęto z innych jednostek (sądów, prokuratur) 09  

ujęto z listów gończych i osadzono w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym 10   

razem (wiersze 06+08+09+10) 11   

           - w tym aresztowano cudzoziemców 12   

skierowano do sądu wnioski o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania 13  

           - w tym w stosunku do osób ujętych z listów gończych 14  

sądy przedłużyły okres tymczasowego aresztowania 15  

           - w tym w stosunku do osób ujętych z listów gończych 16  

prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie:    - na podstawie art. 253 § 1 k.p.k. 17  

                                                                             - na podstawie art. 254 k.p.k. 18  

sądy rozpoznały zażalenia osób tymczasowo aresztowanych 19  

sądy uchyliły postanowienie (w tym na podstawie art. 252 § 1 k.p.k.) 20  

razem (wiersze 17+18+20) 21  

przekazano do sądów 22  

przekazano do prokuratur 23  

inne przyczyny skreślenia z ewidencji 24  

             - w tym sądy nie uwzględniły wniosków o przedłużenie okresów tymczasowego      

aresztowania 

25  

inne podstawy zwolnienia tymczasowo aresztowanego 26  

razem (wiersze 21 do 24 + 26) 27  

Stan ewidencyjny tymczasowo aresztowanych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 

razem (wiersze  01+11minus 27 = w. 29 do 33) 

28  

w tym:     - do 3 miesięcy 29  

                - powyżej 3 do 6 miesięcy 30  

                - powyżej 6 do 12 miesięcy 31  

                - powyżej12 miesięcy do 2 lat 32  

                - powyżej 2 lat 33  
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Dział 1.2.2. Pozostałe środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Ogółem w postępowaniu 

przygotowawczym 

W zakończonych postępowaniach 

wobec oskarżonych, co do których 

środek był stosowany w dacie 

wniesienia aktu oskarżenia, 

wniosku z art. 335 § 1 k.p.k. 

0 1 2 

Ogółem (w. 2 do 8 + 11 do 15) 01   

Poręczenie majątkowe 02   

Poręczenie osoby godnej zaufania 03   

Poręczenie społeczne 04   

Poręczenie zespołu żołnierskiego 05   

Dozór policji 06   

Dozór przełożonego wojskowego 07   

Zakaz opuszczania kraju - ogółem 08   

Zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub 

innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy 

09   

Zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu 

lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy 

10   

Zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu 

zawodu 

11   

Powstrzymanie się od określonej działalności 12   

Powstrzymanie się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów 13   

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym 

14   

Inne środki zapobiegawcze 15   

 

Dział 1.3  Czas trwania tymczasowego aresztowania w sprawach pozostających w toku oraz w zakończonych w okresie 

sprawozdawczym postępowaniach przygotowawczych 

Wyszczególnienie Liczba osób 
0            1 

Łączna liczba osób tymczasowo aresztowanych w sprawach pozostających w toku i w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych w okresie  sprawozdawczym  (w. 01= w. 02+03= w. 04 do 14) 

 

01 
 

w tym:        - tymczasowe aresztowanie zastosowano w poprzednich okresach sprawozdawczych 02  

                   - tymczasowe aresztowanie zastosowano w okresie sprawozdawczym 03  

Liczba osób tymczasowo aresztowanych według czasu trwania tymczasowego aresztowania (od daty jego zastosowania do 

daty jego uchylenia lub przekazania tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu, bądź czas trwania wyżej 
wymienionego środka na koniec okresu sprawozdawczego) 

       - do miesiąca 

 

 

04 

 

       - pow. 1 do 2 mies. 05  
       - pow. 2 do 3 mies. 06  
       - pow. 3 do 4 mies. 07  

       - pow. 4 do 5 mies. 08  
       - pow. 5 do 6 mies. 09  
       - pow. 6 do 9 mies. 10  

       - pow. 9 mies. do roku  11  
       - pow. roku do 1 roku i 6 mies. 12  
       - pow. 1 roku i 6 mies. do 2 lat 13  

       - ponad 2 lata 14  
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Dział 1.4. Postępowanie mediacyjne 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

spraw postępowań 

mediacyjnych 
0 1 2 

Skierowano do instytucji lub osoby uprawnionej w celu  przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego 

 

01 
  

Zakończono postępowanie mediacyjne w postępowaniu przygotowawczym 

(niezależnie od etapu postępowania przygotowawczego) 

 

02 
  

                - w tym ugodą 03   

 

Dział 1.5.   Środki odwoławcze złożone na postanowienie o umorzeniu i odmowie wszczęcia postepowania przygotowawczego 

 

Wyszczególnienie 

 

Ogółem 

Na postanowienie  

o umorzeniu  

postepowania 

przygotowawczego 

Na postanowienie o 

odmowie wszczęcia 

postępowania 

przygotowawczego 
0 1 2 3 

Pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego 01    

Łączny wpływ środków odwoławczych w okresie  

sprawozdawczym 

 

02 
   

Liczba środków odwoławczych uwzględnionych przez  

prokuratora w trybie art. 463 § 1 k.p.k. 

 

03 
   

Liczba środków odwoławczych rozpoznanych przez 

prokuratora w trybie art. 465 § 2a k.p.k. 

 

04 
   

w tym:       - uwzględnionych 05    

                  - nieuwzględnionych 06    

Liczba środków odwoławczych rozpoznanych przez sąd   

w okresie sprawozdawczym 

 

07 
   

w tym:       - uwzględnionych 08    

                  - nieuwzględnionych 09    

Liczba zażaleń załatwionych w  inny sposób 10    

Liczba zażaleń pozostających do załatwienia na następny okres 

sprawozdawczy 

 

11 
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Dział 1.6.   Zawieszone postępowania przygotowawcze 

 

Wyszczególnienie Liczba spraw 

0 1 

Liczba zawieszonych postępowań przygotowawczych na koniec okresu  

sprawozdawczego - ogółem 

01  

w tym:      - postępowanie zawieszono w okresie sprawozdawczym 02  

                 - postępowanie zawieszono w okresach poprzedzających 03  

Okres trwania zawieszenia postępowań przygotowawczych do 6 miesięcy 04  

powyżej 6 miesięcy do roku 05  

powyżej roku do 2 lat 06  

powyżej 2 do 5 lat 07  

powyżej 5 lat 08  

Liczba decyzji o podjęciu zawieszonego postępowania przygotowawczego  09  

 

Dział 2.2. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k., 

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym 

 

Wyszczególnienie Liczby 

0 1 

Zabezpieczenia majątkowe w sprawach 01  

Zabezpieczenia majątkowe co do osób 02  

Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia - w tym przez organ  

egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote) 

03  
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Dział 2.1. Zakończone postępowania przygotowawcze w okresie sprawozdawczym 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczby 

spraw osób 

0 1 2 

OGÓŁEM  ZAKOŃCZONO (wiersze 02+16+17+28+29+30+36) 01   

PRZESŁANO DO SĄDU - razem (wiersze 03+10 do 15) 02   

       z aktem oskarżenia -razem 03   

       w tym z wnioskiem: - z art. 335 § 2 k.p.k. - w całości wobec wszystkich oskarżonych 04   

                                         - z art.335 § 2 k.p.k. - pozostałe 05   

                                         - z art. 335 § 2 k.p.k. i art. 156 § 1 k.k.s. - w całości wobec wszystkich  

                                            oskarżonych 

06   

                                         - z art.335 § 2 k.p.k. i art. 156 § 1 k.k.s. - pozostałe 07   

                                         - z art.156 § 1 k.k.s. - w całości wobec wszystkich oskarżonych 08   

                                         - z art.156 § 1 k.k.s. - pozostałe 09   

       z wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k. 10   

       z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego 11   

       z wnioskiem z art. 324 k.p.k.o umorzenie postępowania i zastosowanie środków  

zabezpieczających 

12   

       z wnioskiem o umorzenie na podstawie przepisów o amnestii 13   

       z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym 14   

       z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu wojskowego 15   

Przekazano dowódcy 16   

UMORZONO – razem (w. 18 do 27) 17   

       na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. 18   

       na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. 19   

       na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. 20   

       na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. 21   

       na podstawie art. 17 § 1 pkt 4 do 11 k.p.k. 22   

       na podstawie art. przepisów o amnestii 23   

       na podstawie art. 62 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

       (Dz. U. 2017.783 j.t.) 

24   

       na podstawie art. 322 k.p.k. - niewykrycie sprawcy przestępstwa 25   

       na podstawie art. 322 k.p.k.  - podejrzany nie popełnił zarzucanego mu czynu 26   

       inne 27   

Przekazano ściganie karne (art. 591 § 6 k.p.k.) 28   

ODMÓWIONO  wszczęcia śledztwa-dochodzenia 29   

ZAWIESZONO POSTĘPOWANIE - razem 30   

       na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. 31   

       na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. 32   

       na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym  

       (Dz. U. 2016.1197 j.t.) 

33   

       na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 34   

       na podstawie art. 114a k.k.s. 35   

Załatwiono w inny sposób 36   
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Dział 3.2.1. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach karnych (orzeczenia sądów I instancji) 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Liczby osób/spraw 

0 1 

Osądzono ogółem (w. 02 + 03 = w. 05+14 do 18+20) 01  

       w tym:       - w sądach rejonowych 02  

                         - w sądach okręgowych 03  

       w tym z udziałem prokuratora 04  

Skazano ogółem  05  

       w tym: - wyrokiem nakazowym 06  

                   - na podstawie art. 387 k.p.k. 07  

                   - na podstawie art. 338a k.p.k. 08  

                   - bez przeprowadzenia rozprawy - art. 335 § 1 k.p.k.  09  

                   - bez przeprowadzenia rozprawy - art. 335 § 2 k.p.k.  10  

                   - bez przeprowadzenia rozprawy - art. 335 § 2 k.p.k. i art. 156 § 1 k.k.s. 11  

                   - bez przeprowadzenia rozprawy - art. 156 § 1 k.k.s. 12  

                   - odstąpiono od wymierzenia kary 13  

Warunkowo umorzono postępowanie karne 14  

Umorzono postępowanie i zastosowano środki zabezpieczające (wobec złożenia wniosku z art. 324 k.p.k.) 15  

Umorzono na podstawie przepisów o amnestii 16  

Inne umorzenia 17  

Uniewinniono - nieprawomocne orzeczenia o uniewinnieniu z poprzednich okresów sprawozdawczych 18  

                        - ogółem w okresie sprawozdawczym 19  

                        - w tym osoby tymczasowo aresztowane w dacie wniesienia aktu oskarżenia w okresie  

                           sprawozdawczym 

20  

                        - prawomocne orzeczenia o uniewinnieniu  21  

                        - w tym dotyczące osób tymczasowo aresztowanych  22  

                        - pozostało nieprawomocnych orzeczeń o uniewinnieniu   23  

Wydano inne orzeczenia 24  

Osoby osądzone z wyłączeniem osądzonych przy zastosowaniu art. 343 k.p.k. (w zw. z art. 335 k.p.k.), art. 156  

§ 1 k.k.s.,  art. 387 k.p.k.  i art. 338a k.p.k. (w. 01 - w. 07 - w. 08 - w. 09 - w. 10 - w. 11- w.12) 

25  
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1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 

Analiz 

Okręg Prokuratury 

 

Okręgowej 

w……………………… 

Regionalnej 

w……………………. 

Numer statystyczny REGON 

……………………………… 

I półrocze 

za     ---------------      2018 

rok 

Częstotliwość i termin 

przekazania sprawozdania: 

według objaśnień 

 

Dział 3.2.2. Orzeczenia sądów II instancji 

 
Wyszczególnienie Liczby spraw Liczby osób 

0 1 2 

Sprawy rozpoznane przez sąd II instancji (kol.2,wiersze 02+05+06+07+08) 01   

Utrzymano w mocy zaskarżone orzeczenie sądu I instancji 02   

       w tym:     - odnoszące się do oskarżonego,  w stosunku do    którego zapadł  wyrok uniewinniający 03   

                       - w stosunku do osoby uniewinnionej uprzednio tymczasowo aresztowanej 04   

Uchylono orzeczenie sądu I instancji  i uniewinniono oskarżonego 05   

Uchylono orzeczenie sądu I instancji i umorzono postępowanie 06   

Uchylono orzeczenie sądu I instancji w stosunku do oskarżonego i przekazano sprawę w tym zakresie  

do ponownego rozpoznania 

07   

Zmieniono zaskarżone orzeczenie sądu I instancji 08   

 

Dział 3.3. Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych (apelacje prokuratora od wyroków sądów rejonowych i okręgowych), 

kasacje z udziałem prokuratora oraz odpowiedzi na kasacje innej strony 

 
Wyszczególnienie Liczby osób 

0 1 

Liczba zaskarżonych orzeczeń sądowych (wiersze 02+06+15) 01  

Liczba osób, w sprawach których  prokurator wniósł apelację  02  

       w tym: - od wyroku sądu rejonowego 03  

                   - od wyroku sądu okręgowego 04  

       w tym w sprawach zarejestrowanych w rejestrze Ns 05  

Liczba osób, w sprawach których  prokurator wniósł sprzeciw 06  

Razem (wiersze 02 + 06) 07  

Liczba osób w sprawach w których apelacja prokuratora została cofnięta 08  

Liczba osób w sprawach w których apelację prokuratora sąd rozpoznał (w. 10+11=12+13+14) 09  

       w tym:     - uwzględnił w całości 10  

                       - uwzględnił w części 11  

       w tym:     -  od winy 12  

                       - od kary 13  

                       - pozostałe 14  

Liczba osób, co do których prokurator wniósł kasację ogółem (w. 16 + 17) 15  

       z tego:     - na korzyść 16  

                       - na niekorzyść 17  

Liczba osób, wobec których prokurator udzielił odpowiedzi na kasację innej strony 18  

Liczba osób, co do których sąd rozpoznał kasację wniesioną przez prokuratora ogółem (w. 20 + 22) 19  

       z tego: - na korzyść 20  

                     -) w tym uwzględnił 21  

                  - na niekorzyść 22  

                     -) w tym uwzględnił 23  

 

  



PROKURATURA KRAJOWA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa 

Prokuratura Rejonowa*) 

Prokuratura Okręgowa*) 

Prokuratura Regionalna*) 

w……………………… 

Prokuratura Krajowa 

Departament/Biuro/Wydział 

……………………………….. 

 

PK-P1K 

Sprawozdanie 

z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w sprawach karnych 

 

Adresat: 

1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 

Analiz 

Okręg Prokuratury 

Okręgowej 

w……………………… 

Regionalnej 

w……………………. 

Numer statystyczny REGON 

……………………………… 

I półrocze 

za     ---------------      2018 

rok 

Częstotliwość i termin 

przekazania sprawozdania: 

według objaśnień 

 

Dział 3.5.1. Ewidencja skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

bez nieuzasadnionej zwłoki (rejestr „Nps”) 

Wyszczególnienie Liczba skarg 

0 1 

Pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego 01  

Liczba skarg zarejestrowanych w rejestrze „Nps” 02  

       w tym liczba skarg wniesionych w trybie art.14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie  

       prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym  

       przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2016.1259 j.t.) 

03  

Liczba skarg przekazanych  sądowi 04  

Liczba skarg rozpoznanych przez sąd 05  

Liczba skarg pozostałych do przekazania sądowi 06  

 

Dział 3.5.2. Orzeczenia sądu w sprawach skarg złożonych w trybie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 

Wyszczególnienie Liczba 

spraw 

Liczba 

skarg 

Łączna 

kwota 
0 1 2 3 

Ogółem zakończono (kol. 1 i 2 w. 02 + 14) 01    

Liczba spraw/skarg rozpoznanych przez sąd  (w. 03 + 13) 02    

       z tego  -  uwzględnionych 03   

                   z czego: - sąd stwierdził, że nastąpiła przewlekłość postępowania, lecz nie zlecił 

                                 czynności do wykonania i nie przyznał sum pieniężnych 

04   

                                  - sąd zalecił wykonanie określonych czynności i przyznał sumę pieniężną 05   

                                  - sąd  zalecił wykonanie określonych czynności 06   

                                  - sąd przyznał sumę pieniężną 07   

Łącznie wysokość przyznanych przez sąd sum pieniężnych w okresie sprawozdawczym: 08    

       w tym w wysokości: - 2.000 - 5.000 09    

                                          - 5.001 - 10.000 10    

                                          - 10.001 - 15.000 11    

                                          - 15.001 -  20.000 12    

            -  oddalonych przez sąd w trybie art.12 ust.1 ustawy z  dnia  17.06.2004 r.  

               o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy  

               w postępowaniu sądowym bez  nieuzasadnionej zwłoki 

 

13 
   

Liczba spraw/skarg załatwionych przez sąd w inny sposób (wiersze 15 + 16+17) 14   

       w tym: - odrzuconych 15   

                   - pozostawionych bez rozpoznania 16   

                   - sąd podjął inną decyzję niż w wierszu 15 i 16 17   

 

  



PROKURATURA KRAJOWA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa 

Prokuratura Rejonowa*) 

Prokuratura Okręgowa*) 
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PK-P1K 

Sprawozdanie 

z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w sprawach karnych 

 

Adresat: 

1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 

Analiz 

Okręg Prokuratury 

Okręgowej 

w……………………… 

Regionalnej 

w……………………. 

Numer statystyczny REGON 

……………………………… 

I półrocze 

za     ---------------      2018 

rok 

Częstotliwość i termin przekazania 

sprawozdania: według objaśnień 

Dział 3.6. Ewidencja spraw o odszkodowanie - rejestr „Ns”  
Wyszczególnienie     Liczby 

0 1 

Pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego 01  

Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze „Ns” 02  

Ogółem liczba spraw rozpoznanych przez sąd 03  

Łączna  wysokość kwot zasądzonych od Skarbu Państwa  prawomocnym orzeczeniem sądu 04  

       w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków  

       przymusu przyznanego na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. 

05  

       w tym z  tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia przyznanego na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.  

       o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz  

       niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 2017.1987 j.t.) 

 

06 
 

Liczba spraw pozostałych do rozpoznania przez sąd na następny okres  sprawozdawczy 07  

Liczba spraw załatwionych w inny sposób 08  

Dział 4.1. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej 

w postępowaniu przygotowawczym 
 

Wyszczególnienie 

Wnioski  

prokuratora  

o wydanie ENA  

na podst.  

art. 607a k.p.k. 

Sądy wydały  

ENA  

na podst.  

art. 607a k.p.k. 

4.1.3. PAŃSTWA  

KTÓRE  

ZREALIZOWAŁY  

ENA 

0 1 2 1 

4.1.1. WNIOSKI    

Ogółem (w. od 02 do 04) 01    

z tego wobec osób: - o nieustalonym miejscu pobytu 02    

                              - o ustalonym miejscu pobytu (jedno państwo) 03    

                              - o ustalonym miejscu pobytu (powyżej jednego państwa) 04    

4.1.2. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE    

RAZEM (wiersze od 02 do 29) 01    

Austria 02    

Belgia 03    

Bułgaria 04    

Chorwacja 05    

Cypr 06    

Czechy 07    

Dania 08    

Estonia 09    

Finlandia 10    

Francja 11    

Grecja 12    

Hiszpania 13    

Holandia 14    

Irlandia 15    

Litwa 16    

Luksemburg 17    

Łotwa 18    

Malta 19    

Niemcy 20    

Portugalia 21    

Rumunia 22    

Słowacja 23    

Słowenia 24    

Szwecja 25    

Węgry 26    

Wielka  Brytania 27    

Włochy 28    

Inne 29    
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Dział 4.2. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski  

 
 

Wyszczególnienie 
Prokuratury otrzymały ENA  

z państw obcych  

(na podst. art. 607k § 2 k.p.k.)  

       i przekazały do sądów 

Sądy wydały postanowienia  

o przekazaniu 

 (na podst. art. 607m k.p.k.) 

0 1 2 

OGÓŁEM (wiersze od  02 do 29) 01   

Austria 02   

Belgia 03   

Bułgaria 04   

Chorwacja 05   

Cypr 06   

Czechy 07   

Dania 08   

Estonia 09   

Finlandia 10   

Francja 11   

Grecja 12   

Hiszpania 13   

Holandia 14   

Irlandia 15   

Litwa 16   

Luksemburg 17   

Łotwa 18   

Malta 19   

Niemcy 20   

Portugalia 31   

Rumunia 22   

Słowacja 23   

Słowenia 24   

Szwecja 25   

Węgry 26   

Wielka  Brytania 27   

Włochy 28   

Inne 29   
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Adresat: 

1.Prokuratura Regionalna 

2.Prokuratura Krajowa 

Biuro Informatyzacji i 

Analiz 

Okręg Prokuratury 

Okręgowej 

w……………………… 

Regionalnej 
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Objaśnienia do sporządzania sprawozdania 

Prokuratura rejonowa przekazuje sprawozdania w formie elektronicznej do prokuratury okręgowej w terminie do 9 lipca 2018 r.  

z danymi za I półrocze 2018 r.  i do 8 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018. 

Prokuratura okręgowa sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do prokuratury 

regionalnej do 9 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 8 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018.  

Prokuratura okręgowa przesyła sprawozdania zbiorcze  w formie elektronicznej do prokuratury regionalnej do 16 lipca  

2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 15 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018. 

Prokuratura regionalna sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do Prokuratury 

Krajowej w terminie do 9 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 8 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018. 

Ponadto prokuratura regionalna sporządza sprawozdanie zbiorcze z prokuratur rejonowych, okręgowych i prokuratury regionalnej  

i przesyła je w formie elektronicznej do Prokuratury Krajowej do 17 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 18 stycznia 2019 r. 

z danymi za rok 2018. 

Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej sporządza 

sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do Prokuratury Krajowej Biura Informatyzacji i Analiz do 

dnia 9 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 8 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018. 

Departamenty/Biura/Wydziały Prokuratury Krajowej sporządzają sprawozdanie z działalności własnej i przekazują je w formie 

elektronicznej do Biura Informatyzacji i Analiz do dnia 9 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 8 stycznia 2019 r. z danymi 

za rok 2018. 

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej sporządza sprawozdanie zbiorcze z departamentów/biur/wydziałów Prokuratury 

Krajowej do 17 lipca 2018 r. z danymi za I półrocze 2018 r. i do 18 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018. 

 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu 

 

 

………………………………………………………………………………… 

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

                                                                       (podpis i pieczątka imienna  osoby działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 


