PROKURATURA KRAJOWA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Prokuratura Okręgowa*)
Prokuratura Regionalna*)
w………………………
Prokuratura Krajowa
Departament/Biuro/Wydział
………………………………..
Okręg Prokuratury Regionalnej
w………………………

Adresat:
1.Prokuratura Regionalna
2.Prokuratura Krajowa
Biuro Informatyzacji i
Analiz

PK-P1N
ZESTAW DANYCH
z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora
nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

Numer statystyczny REGON
………………………………

I półrocze
--------------rok

za

Częstotliwość i termin
przekazania sprawozdania:
według objaśnień

2019

*) Niepotrzebne skreślić; w miejscach wykropkowanych wpisać siedzibę jednostki

Dział 1. Ewidencja spraw ogółem
Dsn
Wyszczególnienie
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Dział 2. Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA
w tym sprawy

Wyszczególnienie
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Ogółem rozpoznano (w. 02+05+12)
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Liczba spraw rozpoznanych z udziałem prokuratora
(w. 03+04)
w tym sprawy,
prokurator
w których
apelację wniósł
inny uprawniony podmiot
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Liczba spraw na rozprawie/posiedzeniu z udziałem
prokuratora (w. 06 do 11)
postępowania odwoławczego
w tym w
penitencjarnego
odniesieniu do
ułaskawieniowego
spraw z zakresu
odszkodowawczego
inne
o wznowienie postępowania
Liczba spraw z udziałem prokuratora rozpoznanych w
postępowaniu przed NSA (w. 13 do 16)
w tym na skutek
prokuratora
skargi kasacyjnej
innych podmiotów
w tym na skutek
prokuratora
zażalenia
inny podmiot
złożonego przez
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z zakresu
prawa pracy
i
ubezpieczeń
społecznych

wynikające z
postępowania
administracyjnego
i innych
postępowań
określonych
odrębnymi
ustawami
(rep. „Pa”)
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PROKURATURA KRAJOWA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Prokuratura Okręgowa:
Prokuratura Regionalna:
w………………………
Prokuratura Krajowa
Departament/Biuro/Wydział
………………………………..
Okręg Prokuratury Regionalnej
w………………………

PK-P1N
ZESTAW DANYCH
z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora
nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

Numer statystyczny REGON
………………………………

za

I półrocze
--------------rok

Adresat:
1.Prokuratura Regionalna
2.Prokuratura Krajowa
Biuro Informatyzacji i
Analiz

Częstotliwość i termin
przekazania sprawozdania:
według objaśnień

2019

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania
Prokuratura okręgowa sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do prokuratury regionalnej do
9 lipca 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 8 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019.
Prokuratura regionalna sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do Prokuratury Krajowej
w terminie do 9 lipca 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 8 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019.
Prokuratura regionalna sporządza sprawozdanie zbiorcze z prokuratur okręgowych i prokuratury regionalnej i przesyła je w formie
elektronicznej do Prokuratury Krajowej do 16 lipca 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 15 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019.
Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej sporządzają
sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je w formie elektronicznej do Prokuratury Krajowej Biura Informatyzacji i Analiz do dnia 9
lipca 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 8 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019.
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 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 8 stycznia 2020 r. z danymi za rok
2019.
Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej sporządza sprawozdanie zbiorcze z departamentów/biur/wydziałów Prokuratury
Krajowej do 16 lipca 2019 r. z danymi za I półrocze 2019 r. i do 15 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu

……………………………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy)

……………………………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

