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Informacja zbiorcza o działaniach antykorupcyjnych podejmowanych przez prokuratury okręgowe podległe Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie 
w od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie i Prokuratura Okręgowa 
w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła swoje działania propagujące „Obywatelską Kartę Antykorupcyjną” na skutek inicjatywy Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie, który w dniu 18 stycznia 2005 r. skierował do tych prokuratur pismo opisujące działania prokuratorów okręgu szczecińskiego podejmowanych w celu popularyzacji przepisów antykorupcyjnych oraz opracowanej w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej”.
W okresie od lutego 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie odbyli 366 spotkań z młodzieżą szkolną przedstawiając przepisy antykorupcyjne oraz „Obywatelską Kartę Antykorupcyjną”.
Lokalna prasa zamieściła 1 relację telewizyjną i 5 notatek prasowych ze spotkań prokuratorów z młodzieżą, oraz wypowiedziami prokuratorów na temat inicjatywy edukacyjnej.
18 spotkań odbyto w Urzędzie Miasta w Koszalinie i Urzędzie Miasta w Kołobrzegu z urzędnikami upoważnionymi do wydawania decyzji administracyjnych, Urzędzie skarbowym w Białogardzie oraz w Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Sławnie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Świdwinie, Szczecinku i Wałczu oraz w innych zainteresowanych podmiotach.
Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyli 158 spotkań. Prokuratorzy gorzowscy przeprowadzili 31 szkoleń m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Urzędach Gmin, Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, Izbie Celnej, Powiatowych Urzędach Pracy, Granicznych Placówkach Straży Granicznej, 127 wykładów prokuratorzy wygłosili w szkołach.
Lokalne media zamieszczały relacje ze spotkań, a Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim przekazał dziennikarzom tekst „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej”. Informacje o podjętych działaniach edukacyjnych przekazano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim – łącznie 12 publikacji.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie kontynuuje inicjatywę edukacyjną mającą na celu popularyzację przepisów antykorupcyjnych rozpoczętą w 2004 r. opracowaniem tekstu „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej” 
w lipcu – sierpniu 2004 r.
Prokuratorzy okręgu szczecińskiego w okresie od 1 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. przeprowadzili
	149 spotkań, na których przekazywano informacje o inicjatywie „antykorupcyjnej” oraz wiedzę o przepisach prawa ułatwiających walkę z korupcją.

Prokuratorzy zainteresowali swą inicjatywą media.
Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2004 r. poinformowano dziennikarzy lokalnych i ogólnopolskich mediów o przygotowanej „akcji edukacyjnej” oraz zaprezentowano projekt „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej”. Z konferencji prasowej wyemitowano 5 relacji telewizyjnych, 6 relacji radiowych i 5 informacji prasowych.
Już w ciągu pierwszych 4 miesięcy na temat prokuratorskich działań zamieszczono
	17 publikacji prasowych
	2 audycje radiowe (dyżur prokuratorów w Polskim Radiu Szczecin)
	9 wypowiedzi prokuratorów dla lokalnych środków masowego przekazu (dyżur telefoniczny w „Kurierze Szczecińskim”)
	2 relacje telewizyjne z wykładów prowadzonych przez prokuratorów
	2 relacje radiowe z wykładów prowadzonych przez prokuratorów
	2 wystąpienia telewizyjne prokuratorów dotyczące działań antykorupcyjnych

Łącznie w tym okresie media poświęciły tej problematyce 34 publikacje.
Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie od dnia 1 września 
2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku odbyli 322 spotkania, przekazując 
w placówkach oświatowych 98 dyskietek z treścią „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej” celem wykorzystania ich w wykładach dla młodzieży powadzonych już przez nauczycieli.
Łącznie na terenie właściwości Prokuratury Apelacyjnej 
w Szczecinie odbyto 846 spotkań, w tym 638 z młodzieżą szkolną i studencką i 208 wykładów odbyto w instytucjach państwowych i społecznych. Prokuratorzy po zakończeniu wykładów przekazali słuchaczom 365 nośników 
z tekstem „obywatelskiej karty antykorupcyjnej”.

Podsumowanie działań
za okres od 1 września 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 
od 1 września 2004 r. – do 31 grudnia 2004 r. 
149 spotkań 
z młodzieżą – 55 spotkań 
inne – 94 spotkania 
od 1 stycznia 2005 r. – do 31 grudnia 2005 r. 
115 spotkań 
z młodzieżą – 88 spotkań 
inne – 27 spotkania 
przekazano tekstów OKA – 40
od 1 stycznia 2006 r. – do 31 grudnia 2006 r. 
58 spotkań
z młodzieżą – 20 spotkań 
inne – 38 spotkań 
przekazano 58 tekstów OKA
Razem 322 spotkania 
w tym 
z młodzieżą – 163 
inne – 159 
przekazano 98 tekstów OKA
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim 
od 1 lutego 2005 r. – do 31 grudnia 2005 r. 
75 spotkań 
z młodzieżą — 58 
inne – 17 
przekazano tekstów OKA – 40
od 1 stycznia 2006 r. – do 31 grudnia 2006 r.
83 spotkania
z młodzieżą – 69
inne – 14
przekazano 63 teksty OKA
Razem spotkań – 158 
w tym 
z młodzieżą – 127 
inne – 31
przekazano 103 teksty OKA
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
od 1 lutego 2005 r. – do 31 grudnia 2005 r.
209 spotkań
1) z młodzieżą – 204 
2) inne – 5
przekazano tekstów OKA – 164
od 1 stycznia 2006 r. – do 31 grudnia 2006 r.
157 spotkań 
1) z młodzieżą – 144
2) inne – 13
Razem spotkań – 366
w tym 
z młodzieżą – 348
inne – 18
przekazano tekstów OKA – 164


Łącznie na terenie właściwości Prokuratury Apelacyjnej 
w Szczecinie 
odbyto 846 spotkań, w tym 
z młodzieżą – 638 
inne – 208
przekazano 365 nośników z tekstem „Obywatelskiej Kraty Antykorupcyjnej” 



Media
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie: 
52 publikacje prasowe (informacje dotyczące idei Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej, informacje o spotkaniach z młodzieżą i innymi środowiskami na temat popularyzacji przepisów antykorupcyjnych, relacje ze spotkań), 
2 audycji radiowe (dyżury w Polskim Radio Szczecin), 
12 wypowiedzi prokuratorów dla lokalnych mediów, dyżur telefoniczny w „Kurierze Szczecińskim”,
2 relacje radiowe z wykładów prowadzonych przez prokuratorów, 
2 relacje telewizyjne z wykładów prowadzonych przez prokuratorów, 
4 wystąpienia telewizyjne dotyczące działań antykorupcyjnych, 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim: 
12 wypowiedzi w lokalnej telewizji i radio. 
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 
1 relacja telewizyjna ze spotkań z młodzieżą, 
5 informacji prasowych ze spotkań zawierających wypowiedzi prokuratorów dotyczące inicjatywy antykorupcyjnej 

Razem 
57 publikacji prasowych, 
2 audycje radiowe, 
24 wypowiedzi (wywiady) prokuratorów dot. inicjatywy antykorupcyjnej 
5 relacji radiowych i telewizyjnych z wykładów, 
4 wystąpienia prokuratorów w audycjach telewizyjnych dotyczących problemu korupcji. 

Łącznie media poświęciły problemowi walki z korupcją i inicjatywie w tym względzie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie 92 publikacje.
Nadto Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie na prośbę Prokuratora Okręgowego w Gdańsku skierowaną do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w 2005 r. przeprowadziła szkolenie prokuratorów okręgu gdańskiego przedstawiając problematykę zwalczania korupcji i doświadczenia prokuratorów szczecińskich propagujących „Obywatelską Kartę Antykorupcyjną”. Podobne szkolenie odbyło się we wrześniu 2005 r. na konferencji zorganizowanej przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie dla prokuratorów apelacji poznańskiej, wrocławskiej i szczecińskiej.
W dniu 19 maja 2006 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie wzięła udział w odbywającym się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Panelu 19 Grupy Roboczej do Spraw Przekupstwa Międzynarodowych Transakcji Handlowych OECD, na którym zaprezentowała założenia Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej i sposób jej propagowania, a także przepisów antykorupcyjnych przez prokuratorów apelacji szczecińskiej. 
Na stronach internetowych Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim 
i Koszalinie zamieszczony jest tekst Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej. 
Na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie jest również angielskojęzyczna wersja „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej”.
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