
Numer statystyczny REGON:

Okręg prokuratury
Apelacyjnej w Krakowie

Adresat:
Prokuratura Apelacyjna

Prokuratura Okręgowa
w Nowym Sączu
   Działalność własna

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

PG-P1CA
SPRAWOZDANIE

z działalności powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury w 

sprawach cywilnych
i administracyjnych

za I półrocze 2012

Częstotliwość i termin przekazania 
sprawozdania: według objaśnień na 
formularzu

Dział.  1.1.   Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych, gospodarczych z zakresu prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach rodzinnych (repertorium Pc)

X6623Pozostało do załatwienia na następny okres sprawozdawczy

X1622Załatwiono w inny sposób

X11121Prokurator zakończył czynności w związku z udziałem w postępowaniu przed sądem

X020Liczba osób, które na żądanie prokuratora spełniły dobrowolnie świadczenie

X019
Zwrócono się na piśmie do osoby obowiązanej o dobrowolne spełnienie świadczenia  
w zakreślonym terminie (§ 370 Regulaminu .p.j.o.p.)

0018Skarga o wznowienie postępowania

0017inne wnioski

0016
do sądu o wszczęcie postępowania wobec osób 
nadużywających alkoholu

313115o ubezwłasnowolnienie

0014dotyczące stosunków rodzinnych

313113ogółem  (wiersze od 14 do 17)

0012inne powództwa

0011o zasądzenie lub podwyższenie alimentów

0010o unieważnienie uznania dziecka

0009o zaprzeczenie ojcostwa

0008o ustalenie ojcostwa

0007z zakresu prawa pracy

0006z art. 412 kc

0005o naprawienie szkody w mieniu

0004ogółem (wiersze od 05 do 12)

X15803Ogółem zakończono (wiersze 04+13+18+21+22)

X13402
Wpływ (z wyłączeniem spraw ze sprawozdania PG-P1N działu 1, kol. 5  
i 6, wiersz 02)

X9001Pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego

210

pism 
procesowych

spraw

Liczba
Wyszczególnienie

Wytoczono 
powództwa 

z zakresu 
prawa 
cywilnego

z zakresu 
prawa 
rodzinne
- go

Wniesiono 
wnioski 
o wszczęcie 
postępowania 
nieprocesowego

w tym
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PG-P1CA
SPRAWOZDANIE

z działalności powszechnych 
jednostek

organizacyjnych prokuratury w 
sprawach cywilnych
i administracyjnych

za I półrocze 2012

Dział. 1.2. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze w sprawach cywilnych,  
gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych oraz w sprawach rodzinnych

021uwzględnione

020rozpoznane

019uwzględnione

018rozpoznane

017Sprawy, w których prokurator wniósł skargę

016
uwzględnione w całości lub w 
części

015rozpoznane

014sprawy, w których prokurator wniósł apelację

013
w tym na podstawie 
art. 412 k.c.

012

w tym na rzecz 
podmiotów 
w sprawach 
wymienionych 
w wierszach 07 i 11 
działu 1.1

011ogółem

010w tym uwzględnione

009
rozpoznane skargi prokuratora o wznowienie 
postępowania 

1308w tym uwzględnione w całości lub w części

1307
rozpoznane wnioski prokuratora w postępowaniu 
nieprocesowym

006w tym uwzględnione w całości lub w części

005rozpoznane powództwa wytoczone przez prokuratora

11104w tym w sprawach wszczętych przez inne podmioty

12403sprawy rozpoznane z udziałem prokuratora

12402ogółem rozpoznano

3101
Liczba spraw z repertorium Pc skierowanych na drogę postępowania 
sądowego w okresie sprawozdawczym (z działu 1.1 suma wierszy 
04+13+18)

10

LiczbyWyszczególnienie

Postępowanie 
sądowe 
(w sprawach 
z repertorium Pc)

Postępowanie 
odwoławcze 
(w sprawach 
z repertorium Pc)

skargę kasacyjną

skargę o stwierdzenie niezgodności
 z prawem prawomocnego orzeczenia

apelacje

wysokość roszczeń 
zasądzonych z powództwa 
prokuratora 
(w złotych, bez groszy)
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009ze skargi innych podmiotów

008ze skargi prokuratora

007ogółem

006w innych postępowaniach

005w postępowaniu administracyjnym

104Pozostało na następny okres sprawozdawczy

1003Załatwiono

1002Wpływ  (z wyłączeniem  spraw ze sprawozdania PG-P1N z działu 1, kol. 5 i 6, wiersz 02)

101Liczba spraw pozostałych do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

10

LiczbyWyszczególnienie

Dział. 2.1.Ewidencja spraw  administracyjnych (repertorium Pa).  Udział prokuratora w postępowaniu  
administracyjnym oraz w innych postępowaniach określonych odrębnymi ustawami.  

Sprawy rozpoznane z udziałem prokuratora w 
postępowaniu przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym 

Prokurator 
zgłosił udział 

w tym

00013zażalenia

00012skargi kasacyjne

00011Środki zaskarżenia do NSA

00010Wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego

000
09

rozporządzeń terenowych organów 
administracji rządowej

000
08

uchwał organów jednostek samorządu 
terytorialnego

00007przez wojewódzki sąd administracyjny

000

06

przez organ administracyjny w trybie 
art. 54 § 3 ustawy prawo o 
postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi

00005Zażalenia

00004Skargi do sądu administracyjnego

00003Sprzeciwy

00002Odwołania

00001Ogółem (wiersze 02 do 05 + 08 do 11)

3210

Uwzględnione
(z wniesionych

 w okresie 
sprawozdawczym 

 i poprzednich)

Rozpoznane
(z wniesionych

 w okresie 
sprawozdawczym 

 i poprzednich)

Wniesione       
(w okresie 

sprawozdawczym)
Środki zaskarżenia i wnioski

w tym
uwzględnione

Wnioski 
dot. uchylenia 
bądź zmiany

w tym

Dział 2.2. Środki zaskarżenia i wnioski w  postępowaniu administracyjnym (repertorium Pa)
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Dział 3. Działalność profilaktyczna podejmowana w sprawach zarejestrowanych w repertoriach Pc i Pa przez  
prokuratury rejonowe, okręgowe i apelacyjne 

00004Inne czynności profilaktyczne
000

03
Liczba czynności związanych z współpracą ze środkami 
społecznego przekazu

00002Zainspirowano kontrolę
00001Ogółem (wiersze 02 do 04)

3210

PcPa

w tym wpisane do repertorium
Wyszczególnienie Ogółem

0
09

uwzględnionych przez sąd (z wniesionych w okresie sprawozdawczym  i  
poprzednich)

008wniesionych przez prokuratora
007Pozostało na następny okres sprawozdawczy
206Załatwiono
005w tym na podstawie art. 51 § 3 ustawy o.p.n.
104w których prokurator uczestniczył w postępowaniu przed sądem
0

03
w których prokurator podjął czynności w odniesieniu do czynów karalnych 
rozpoznawanych przez sąd 

102Wpływ
101Liczba spraw pozostałych do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

10

LiczbyWyszczególnienie

Dział 4. Postępowanie w sprawach nieletnich o czyny karalne (repertorium Pn)

Liczba spraw

Liczba środków 
odwoławczych

Dział. 5. Ewidencja wniosków o udzielenie informacji publicznej (rejestr „IP”)

006Inny sposób załatwienia odwołania przez sąd

005Sąd uwzględnił skargę na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej

004Liczba decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej zaskarżonych do sądu

003Liczba wydanych decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej

102Liczba uwzględnionych wniosków

101Liczba złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej - ogółem

10

LiczbyWyszczególnienie
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Objaśnienia do sporządzania sprawozdania

Prokuratura rejonowa przekazuje sprawozdania w trzech egzemplarzach do prokuratury okręgowej w terminie do 7 lipca 2012 r. z danymi 
za I półrocze 2012 r. i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012.

Prokuratura okręgowa sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je do prokuratury apelacyjnej do 7 lipca 2012 r. z 
danymi za I półrocze 2012 r. i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012. 

Ponadto prokuratura okręgowa sporządza sprawozdanie zbiorcze z prokuratur rejonowych w obszarze właściwości okręgu oraz 
sprawozdanie zbiorcze z prokuratur rejonowych w obszarze właściwości okręgu i prokuratury okręgowej, do którego dołącza sprawozdania 
z poszczególnych prokuratur  rejonowych w kolejności alfabetycznej, przy czym jako pierwsze umieszcza  sprawozdanie z prokuratury 
rejonowej, która ma siedzibę w tej samej miejscowości co prokuratura okręgowa.

Prokuratura okręgowa przesyła sprawozdania zbiorcze  w dwóch egzemplarzach do prokuratury apelacyjnej do 15 lipca 2012 r. z danymi 
za I półrocze 2012 r. i do 16 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012.

Prokuratura apelacyjna sporządza sprawozdanie z działalności własnej i przekazuje je do Prokuratury Generalnej w terminie do 7 lipca 
2012 r. z danymi za I półrocze 2012 r. i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012.

Ponadto prokuratura apelacyjna sporządza sprawozdanie zbiorcze z prokuratur rejonowych, okręgowych i prokuratury apelacyjnej i 
przesyła je do Prokuratury Generalnej do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze 2012 r. i do 18 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 r.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu

...............................................................................................................................
Podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Nowy Sącz 26 sierpnia 2013
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