Podział czynności oraz zakresu uprawnień i obowiązków służbowych prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:



§ 1.	Prokurator Apelacyjny – Beata Nowakowska

Kieruje Prokuraturą Apelacyjną, ustala kierunki działania, planuje i organizuje pracę jednostki, wytycza jej ogólne zadania.

Reprezentuje Prokuraturę Apelacyjną wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie.

Informuje Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością jednostek prokuratury obszaru apelacji.

Sprawuje nadzór nad działalnością  Wydziału I Organizacyjnego, Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego i Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych a nadto merytoryczny nadzór nad pracą rzecznika dyscyplinarnego, wizytatorów, prokuratora ds. skarg, rzecznika prasowego, inspektora ds. obronnych, audytora i służby bhp.

Z własnej inicjatywy , na wniosek prokuratora nadrzędnego lub na wniosek podległego prokuratora okręgowego decyduje o objęciu sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym i wyznacza prokuratora Prokuratury Apelacyjnej do sprawowania takiego nadzoru oraz zawiadamia o tym kierownika jednostki, w której prowadzone jest lub nadzorowane postępowanie przygotowawcze objęte zwierzchnim nadzorem służbowym.

Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o podjęcie decyzji przewidzianej w art. 328 k.p.k.

7.	Z upoważnienia Prokuratora Krajowego przesyła środki odwoławcze od orzeczeń sądu I instancji  w sprawach zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia z byłego Wydziału IX Zamiejscowego Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Podejmuje decyzje  w przedmiocie przedłużania prowadzonych w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji śledztw na okres powyżej roku.

Kieruje do sądu apelacyjnego wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania  na okres powyżej roku w sprawach prowadzonych w Wydziale V.

Rozstrzyga spory kompetencyjne i podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy innej jednostce po myśli § 105 ust. 4 Regulaminu.

Przedstawia – za pośrednictwem Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej - Prokuratorowi Krajowemu wnioski o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu przez prokuratora prowadzącego bądź nadzorującego postępowanie przygotowawcze o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego.

Przedstawia Prokuratorowi Krajowemu informacje o przypadkach przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku.

Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o wywiedzenie kasacji w sprawach karnych, wnosi kasacje i skargi kasacyjne w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Podpisuje sygnalizacje opracowane po myśli § 261 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Składa do właściwego sądu wnioski o wznowienie sądowego postępowania karnego.

Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjną i lustracyjną, zarządza przeprowadzenie wizytacji lub lustracji prokuratury okręgowej i rejonowej, zatwierdza ocenę pracy kontrolowanej jednostki oraz zalecenia powizytacyjne i polustracyjne.

W ramach posiadanej kompetencji podejmuje decyzje w sprawach kadrowych a nadto przedstawia  wnioski w sprawach kadrowych zastrzeżonych dla Prokuratora Generalnego.

Formułuje żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozstrzyga o zasadności żądań prokuratorów okręgowych oraz zatwierdza decyzje o braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Udziela odpowiedzi na skargi dotyczące czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Apelacyjnej i podległych jednostek.

Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.

Aprobuje projekt budżetu i bilans Prokuratury Apelacyjnej, kieruje wykonaniem budżetu, sprawuje zarząd i nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem mieniem prokuratury.

Zapewnia ochronę informacji niejawnych, danych osobowych i zasad ochrony bezpieczeństwa obiektów prokuratury.

Realizuje zadania w zakresie obronności.

Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu bezpośrednio lub za pośrednictwem rzecznika prasowego.


§ 2.	Zastępca Prokuratora Apelacyjnego  - Tadeusz Kulikowski


Sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału II Postępowania Sądowego, Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz.

W zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji:

	Podejmuje decyzje o przyjęciu sprawy do Wydziału.

Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na okres do roku.
Przedstawia - za pośrednictwem Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej – Prokuratorowi Generalnemu lub Prokuratorowi Krajowemu wniosek o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym przez Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.
Dokonuje oceny przedstawionych przez Naczelnika Wydziału V propozycji wniosków, decyzji i orzeczeń ujętych w § 31 pkt 3 i 5.
Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego przekazuje – zgodnie z dyspozycją art. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zmianami) sądowi właściwemu do rozpoznania skarg na przewlekłość postępowań  przygotowawczych prowadzonych w Wydziale V akta spraw oraz przedstawia Prokuratorowi Krajowemu informację o skierowaniu skargi i jej kopię wraz ze stanowiskiem odnośnie zasadności. 

Współdziała z kierownictwem jednostek Policji i innych jednostek w zakresie ścigania przestępstw oraz koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw, zapobiegania przestępczości oraz innym naruszeniom prawa, prowadzoną przez inne organy państwowe.

Kieruje pracami analitycznymi dot. zagrożenia przestępczością, postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej oraz działalności profilaktycznej prokuratur i osobiście prace te wykonuje w stopniu uwzględniającym pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego.

Informuje Prokuratora Apelacyjnego o ważniejszych problemach prawnych i praktycznych na tle merytorycznej działalności Wydziału II Postępowania Sądowego, Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz.

6.	Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego wykonuje zadania związane ze współpracą ze środkami masowego przekazu w zakresie dotyczącym spraw prowadzonych w Wydziałach V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Opracowuje opinie Prokuratora Apelacyjnego w kwestii zasadności dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego – po myśli § 144 ust. 3 Regulaminu.

Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach Sądu Apelacyjnego 
w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego.
Koordynuje prace związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Apelacyjnej, czuwa nad terminową realizacją ustalonych w nim zadań oraz kontroluje wykonywanie takich czynności w prokuraturach okręgowych.

Dokonuje oceny prawidłowości sporządzonych przez prokuratorów okręgowych zarządzeń o strukturze organizacyjnej kierowanych przez nich jednostek i przygotowuje stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w tym zakresie.

Sporządza półroczne i roczne informacje o wynikach pracy prokuratury i przedstawia je na naradach  służbowych.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych oraz inne dokumenty finansowe i bankowe.

 Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje decyzje 
i postanowienia w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami).

Zastępuje Prokuratora Apelacyjnego w czasie jego nieobecności.

Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego.


	Wydział I Organizacyjny	

§ 3.	Naczelnik Wydziału  - Barbara Ociepa-Sumicz

Bezpośrednio kieruje pracą  Wydziału I Organizacyjnego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale. Jest bezpośrednim przełożonym inspektora ds. biurowości i pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw kadrowych, których pracę nadzoruje.

Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów 
i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.

Wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Apelacyjnej.

Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Apelacyjnego oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędników i innych pracowników Prokuratury Apelacyjnej.

Organizuje Zgromadzenia Prokuratorów i posiedzenia Kolegium Prokuratury Apelacyjnej.

Organizuje służbowe narady wewnętrzne w Prokuraturze Apelacyjnej oraz nadzoruje realizację podjętych w ich toku decyzji.

Wykonuje czynności w sprawach kadrowych i nadzoruje wykonywanie takich czynności przez pracownika kadr.

Wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej prokuratur obszaru apelacji.

Koordynuje prace związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Apelacyjnej, osobiście uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej. Przygotowuje Prokuratorowi Apelacyjnemu projekty ocen dokonywanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach  sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zmianami)

Przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Apelacyjnemu przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.

Przedstawia Prokuratorowi Apelacyjnemu wnioski o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym, koordynuje zwierzchni nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału.

Przydziela prokuratorom Wydziału zadania z zakresu rozpoznawania środków odwoławczych z zachowaniem reguły § 70 ust. 10 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Organizuje, nadzoruje bądź  osobiście realizuje wykonywanie analiz problemowych, badań aktowych, sprawozdań i informacji w zakresie właściwości podległego Wydziału.

Organizuje i realizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową na rzecz prokuratorów okręgowych w zakresie właściwości Wydziału.

W stopniu uwzględniającym pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału realizuje  zadania z zakresu nadzoru służbowego.
Akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Apelacyjnemu projekty kierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości pism przygotowanych przez prokuratorów wykonujących czynności w Wydziale, bądź osobiście je sporządza.

Sprawuje bieżący nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Apelacyjnej.

Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością i statystyką.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje świadectwa pracy 
i zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku, w tym dokumenty do ZUS.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie płac, podatków i opłat oraz bieżącej działalności prokuratury.

 Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy pracownikom administracyjnym i obsługi Prokuratury Apelacyjnej.

W zakresie właściwości Wydziału podpisuje pisma do podległych prokuratorów okręgowych.

Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego.



§ 4.	Zadania w Wydziale Organizacyjnym wykonują prokuratorzy:


	-  Wanda Lewandowska			-	p.f. wizytatora

	- Wiesława Palejko				-	p.f. wizytatora

-  Małgorzata Kosmalska-Rymer	-	prokurator na stanowisku    pracy ds. skarg i wniosków
p.f. Kierownika Szkolenia
	- Andrzej Błaszczyk			-	p.f. rzecznika dyscyplinarnego
	- Anna Gawłowska-Rynkiewicz		-	p.f. rzecznika prasowego	

	- Marzena Paterek				
		
- Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska 	- prokurator Prokuratury Okręgowej  w Szczecinie 
							 deleg. do Prokuratury Apelacyjnej
	- Edyta Sielewończuk			- prokurator Prokuratury Okręgowej
							  w Szczecinie 
							 deleg. do Prokuratury Apelacyjnej

§ 5.	Wizytatorzy – Wanda Lewandowska i Wiesława Palejko

	Do zadań wizytatorów, należy:
Opracowywanie planów wizytacji, lustracji i badań oraz założeń do nich i projektów zarządzeń Prokuratora Apelacyjnego w tym zakresie.

Przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych oraz koordynacji działań w tym zakresie, a także innych o charakterze kontrolnym i analitycznym w sferze postępowania  karnego i działalności pozakarnej w okręgu prokuratury apelacyjnej. Opracowywanie projektów zaleceń powizytacyjnych, polustracyjnych i pokontrolnych. 
Dokonywanie oceny prawidłowości wizytacji przeprowadzonych przez prokuratury okręgowe, w tym zwłaszcza zrealizowania celów wizytacji oraz poziomu opracowania sprawozdań.

Bieżąca analiza sprawozdań i informacji dot. pracy jednostek prokuratury szczecińskiego okręgu apelacyjnego i przedstawianie Prokuratorowi Apelacyjnemu sformułowanych na ich podstawie wniosków.

Przeprowadzanie badań i opracowywanie informacji zleconych przez Prokuraturę Krajową i Prokuratora Apelacyjnego.

Opracowywanie stanowisk w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Apelacyjnej i prokuratur okręgowych.

Udział  w rozprawach i posiedzeniach sądu apelacyjnego w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji wizytatora.

Na podstawie badań aktowych, informacji prokuratorów okręgowych oraz analiz i  ustaleń Wydziału I – kształtowanie w podległych prokuraturach okręgowych praktyki zwalczania przestępczości.

W stopniu uwzględniającym pełnienie funkcji realizowanie zadań z zakresu nadzoru służbowego i rozpoznawania zażaleń oraz opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz problemowych.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Apelacyjnego i Naczelnika Wydziału.

Wizytatorzy Wanda Lewandowska i Wiesława Palejko zastępują się wzajemnie.

nadto: 
-	prokurator Wanda Lewandowska

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie płac, podatków i opłat bieżącej działalności prokuratury.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenie w stanie spoczynku.

- prokurator Wiesława Palejko

Gromadzi kopie wytycznych i poleceń Prokuratora Generalnego w zakresie dot. postępowań przygotowawczych, kontroluje ich wdrożenie i przestrzeganie oraz terminowe przedstawianie informacji z ich realizacji.

Zastępuje Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego.


§ 6.	Kierownik Ośrodka Szkolenia – Małgorzata Kosmalska-Rymer

Planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Apelacyjnej, organizuje przebieg stażu urzędniczego.

Opracowuje szczegółowy plan zajęć seminaryjnych aplikantów i przedstawia go do zatwierdzenia.

Organizuje zajęcia seminaryjne dla aplikantów.

Organizuje przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów i egzaminu prokuratorskiego.

Planuje i organizuje szkolenia dla prokuratorów i urzędników prokuratury jednostek szczecińskiego okręgu apelacyjnego, realizuje szkolenia organizowane centralnie.

Organizuje konkursy krasomówcze i wiedzy kryminalistycznej dla aplikantów.

Uczestniczy w opracowywaniu preliminarza wydatków na cele szkoleniowe.

Sprawuje nadzór nad działalnością szkoleniową w prokuraturach okręgowych.

Gromadzi akty promulgacyjne i materiały ze szkoleń zewnętrznych i udostępnia je prokuratorom.

Przygotowuje dokumenty niezbędne do podjęcia przez Prokuratora Apelacyjnego decyzji o mianowaniu na stanowisko aplikanta, udzielenia zezwolenia na odbywanie aplikacji i inne w tym zakresie.

Z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje pod względem merytorycznym dokumenty finansowe dotyczące szkoleń.

Wykonuje inne obowiązki z zakresu szkolenia, doskonalenia zawodowego pracowników prokuratury w tym także zlecone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi.

Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu apelacyjnego w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji.

W stopniu uwzględniającym pełnienie funkcji realizowanie zadań z zakresu nadzoru służbowego i rozpoznawania zażaleń oraz opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz problemowych.

Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego i Naczelnika Wydziału.

§ 7.	Prokurator na stanowisku pracy ds. skarg i wniosków – Małgorzata 
	Kosmalska-Rymer

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Prokuratora Apelacyjnego.

Rozpoznaje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych przez Prokuratora Apelacyjnego.

Kontroluje prawidłowość załatwiania skarg w prokuraturach okręgowych oraz opracowuje okresowe analizy skarg i wniosków wpływających do prokuratur szczecińskiego okręgu apelacyjnego.


§ 8.	Rzecznik prasowy – Anna Gawłowska-Rynkiewicz


Prowadzi działalność informacyjną w Prokuraturze Apelacyjnej, przygotowuje i  przekazuje komunikaty prasowe.

Śledzi na bieżąco publikacje dot. działalności prokuratury, udziela odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.

Organizuje konferencje prasowe , inspiruje publikacje, wywiady, wypowiedzi dotyczące działalności prokuratury.

Opracowuje biuletyny informacyjne.

Nadzoruje prowadzenie ewidencji informacji o sprawach medialnych przekazywanych do Prokuratora Krajowego.

Nadzoruje prowadzenie ewidencji publikacji dot. spraw prowadzonych 
w obszarze Prokuratury Apelacyjnej, wypowiedzi i wystąpień prokuratorów w mediach.

§ 9.	Prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz wykonuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami), przygotowuje projekty decyzji i postanowień oraz z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje informacje i korespondencje w tych sprawach.


§ 10.	Prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz wykonuje nadto zlecone zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru służbowego i instancyjnego zgodnie z treścią 
§ 15 i 17 w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji rzecznika prasowego.



§ 11.	Rzecznik dyscyplinarny  - Andrzej Błaszczyk


	Wykonuje zadania wchodzące w zakres pełnionej funkcji a w szczególności:

Po wykonaniu wstępnych czynności badających okoliczności konieczne do ustalenia znamion przewinienia i uzyskaniu akceptacji Prokuratora Apelacyjnego wydaje postanowienie o braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub kieruje do sądu dyscyplinarnego wnioski o jego wszczęcie.

Pełni funkcje oskarżyciela w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym, oraz uczestniczy w posiedzeniach tego sądu w wypadkach przewidzianych w ustawie o prokuraturze.
Opracowuje, wnosi i popiera środki odwoławcze w toku postępowania dyscyplinarnego.

Przygotowuje projekty decyzji Prokuratora Apelacyjnego wydawanych w związku z rozpoznawaniem odwołań od decyzji prokuratorów okręgowych o zawieszeniu prokuratora w czynnościach bądź wymierzeniu kary porządkowej upomnienia.


§ 12.	Prokurator Andrzej Błaszczyk wykonuje nadto zlecone zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru służbowego i procesowego zgodnie z treścią § 15 i 17 w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego.


§ 13.	Zadania w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego prokuratorzy wykonują zgodnie z poniższym podziałem:
		
	Anna Gawłowska-Rynkiewicz	-	prokuratury okręgu koszalińskiego

Marzena Paterek	
Andrzej Błaszczyk
Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska	 - delegowana                                  -	prokuratury okręgu szczecińskiego 

Edyta Sielewończuk	-	prokuratury okręgu  gorzowskiego  
	delegowana					


§ 14.	Do obowiązków prokuratorów wykonujących zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru służbowego należy:

W sprawach objętych zwierzchnim nadzorem służbowym systematyczne zapoznawanie się z aktami spraw, ocena prawidłowości kierunków prowadzenia postępowań i efektywnego wykonywania czynności procesowych, bezzwłoczne reagowanie na stwierdzone uchybienia, konsultowanie problemów faktycznych i prawnych wynikłych w nadzorowanych sprawach, w miarę potrzeby ukierunkowywanie dalszego ich toku.

Rozpoznawanie pism kwestionujących decyzje kończące postępowanie i zawierających skargi na przebieg postępowania przygotowawczego.

Rozpoznawanie wniosków oraz pism o wznowienie śledztw lub dochodzeń przeciwko osobie, w których uprawomocniły się postanowienia prokuratorów prokuratur okręgowych o umorzeniu.

Opracowywanie projektów stanowiska Prokuratora Apelacyjnego w kwestii zasadności wniosków o wydanie postanowienia w trybie art. 328 k.p.k.

Przygotowywanie projektów decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz przekazujących sprawy do prowadzenia jednostkom innym niż właściwe miejscowo.

Realizowanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 
17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zmianami) w zakresie dot. skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego, a w szczególności:

-	opracowywanie stanowisk w przedmiocie zasadności skargi,
-	udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Wykonywanie analiz i badań aktowych oraz opracowywanie sprawozdań i informacji w ramach właściwości Wydziału.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału.

§ 15.	Prokuratorzy

	Andrzej Błaszczyk
Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Marzena Paterek
	Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska – delegowana
	Edyta Sielewończuk - delegowana

wykonują zadania z zakresu rozpoznawania środków odwoławczych przydzielone przez Naczelnika Wydziału z zachowaniem reguły § 70 ust. 10 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.


§ 16.	Do obowiązków prokuratorów wykonujących zadania z zakresu rozpoznawania środków odwoławczych należy:


Rozpoznawanie zażaleń na określone przepisami k.p.k. decyzje, w sprawach prowadzonych w wydziałach śledczych podległych Prokuratur Okręgowych.

Bezzwłoczne reagowanie na dostrzeżone w sprawach błędy i uchybienia.

Informowanie przełożonych o sprawach, które ze względu na ich charakter, osoby których dotyczą i ewentualne skutki, wymagają podjęcia przez prokuratora przełożonego stosownych działań.


§ 17.	W okresach urlopowych lub czasowej nieobecności w pracy prokuratorzy zastępują się wzajemnie:

	Andrzej Błaszczyk			
Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska	-	delegowana
	Marzena Paterek

oraz	

Anna Gawłowska-Rynkiewicz	i	Edyta Sielewończuk										- delegowana

§ 18.	Do obowiązków prokurator Anny Gawłowskiej-Rynkiewicz ponadto należy udzielanie konsultacji w sprawach dotyczących przestępstw związanych z rasizmem i dyskryminacją, naruszeń prawa prasowego i praw autorskich, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, przestępstw  p-ko rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw dziecka.

§ 19.	Do obowiązków prokuratora Andrzeja Błaszczyka należy nadto koordynowanie i nadzorowanie postępowań dot. przestępstw związanych z obrotem złomem i paliwami w tym z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz dot. „prania pieniędzy”.

§ 20.	Do obowiązków prokurator Małgorzaty Błaszczyk-Walaszkowskiej , ponadto należy koordynowanie  postępowań dot. przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji.

§ 21.	Do   obowiązków   prokurator   Edyty  Sielewończuk   ponadto   należy
koordynowanie postępowań przygotowawczych w ramach Programu wsparcia 
i ochrony ofiar handlu ludźmi przeznaczonego dla cudzoziemskich ofiar/świadków”.

§ 22.	Do obowiązków prokurator Marzeny Paterek ponadto należy zastępowanie
prokurator Małgorzaty Kosmalskiej-Rymer na stanowisku prokuratora ds. skarg i kierownika szkolenia.


	Wydział II Postępowania Sądowego

§ 23.	Naczelnik Wydziału – Jerzy Masierowski

Bezpośrednio kieruje pracą  Wydziału II Postępowania Sądowego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale.

Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu apelacyjnego,  wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału.
Przyjmuje referaty posesyjne, a w przypadkach szczególnych także przedsesyjne.
Wyraża zgodę na cofnięcie przez podległych prokuratorów niezasadnych środków odwoławczych.

Akceptuje kierowane do prokuratorów okręgowych pisma instruktażowe.

Organizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową na rzecz prokuratorów okręgowych i rejonowych w zakresie właściwości podległego Wydziału.
W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu sądu odwoławczego rażącego naruszenia prawa kieruje do sądu wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.	

Sporządza i przedstawia Prokuratorowi Apelacyjnemu projekty zawiadomień Prezesa Sądu Apelacyjnego o niesporządzeniu uzasadnienia wyroku przed upływem 5 miesięcy od jego wydania.

Akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Apelacyjnemu wnioski o wznowienie postępowania.

Akceptuje  i przedstawia Prokuratorowi Apelacyjnemu opracowane przez prokuratorów wnioski do Prokuratora Generalnego o wywiedzenie kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i skarg kasacyjnych  do NSA, a nadto akceptuje opracowane przez prokuratorów odpowiedzi na kasacje.

Organizuje, nadzoruje i realizuje  badania problemowe, analizy i informacje dotyczące zagadnień należących do zakresu kompetencji  Wydziału II.

Nadzoruje prowadzenie kartoteki orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Bieżąco kontroluje terminowość i poziom czynności podejmowanych przez prokuratorów Wydziału II.

Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych oraz z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżania.

Sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed sądem.

Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego i jego Zastępcę.

§ 24.	Zadania w Wydziale II Postępowania Sądowego wykonują prokuratorzy:

	- Rafał Gawinek
	- Bogusława Zapaśnik
	- Ewa Szatkowska
	- Zdzisław Rynkiewicz 	
	-  Piotr Siekierski		- delegowany do Ministerstwa sprawiedliwości
						od 3.01.2006r. na czas nie określony

§ 25.	Do obowiązków prokuratorów w Wydziale II Postępowania Sądowego należy:

Udział w rozprawach i posiedzeniach Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. 

Składanie Naczelnikowi Wydziału referatów przedsesyjnych i posesyjnych.

Nadzór nad udziałem prokuratorów podległych jednostek w postępowaniu przed sądem w sprawach karnych.

Bieżące reagowanie na dostrzeżone w sprawach nieprawidłowości postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także formalne i merytoryczne błędy apelacji i zażaleń, poprzez opracowywanie pism instruktażowych.

Udzielanie instruktażu prokuratorom podległych jednostek w sprawach karnych.

Opracowywanie analiz i informacji w ramach zadań Wydziału.

Sporządzanie  kasacji i odpowiedzi na kasacje, wniosków do Prokuratora Generalnego o wywiedzenie kasacji w sprawach karnych, ocena takich wniosków sporządzanych przez prokuratorów okręgowych.

Sporządzanie projektów wniosków o wznowienie postępowania.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału.

§ 26.	Prokurator Rafał Gawinek wykonuje nadto zadania w zakresie postępowania administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, opiekuńczego oraz ze stosunku pracy. W tym zakresie do jego obowiązków należy:

Udział w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Składanie Naczelnikowi Wydziału referatów przedsesyjnych i posesyjnych.
Nadzór nad udziałem prokuratorów podległych jednostek w postępowaniu przed sądem w sprawach wymienionych w punkcie 1 i 2.

Nadzór nad działalnością prokuratorów podległych jednostek z zakresu postępowania administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, opiekuńczego oraz ze stosunku pracy.

Bieżące reagowanie na dostrzeżone w sprawach błędy i nieprawidłowości.

Udzielanie instruktażu prokuratorom podległych jednostek w zakresie działalności pozakarnej.

Opracowywanie analiz i informacji w ramach zadań Wydziału.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika Wydziału II.

§ 27.	Ponadto do obowiązków prokuratora Rafała Gawinka należy koordynacja działań w obszarze apelacji szczecińskiej w sprawach cywilnych i administracyjnych związanych z roszczeniami obywateli niemieckich w stosunku do pozostawionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości.

§ 28.	W okresach urlopowych lub czasowej nieobecności w pracy zastępstwo prokuratorów wyznacza Naczelnik Wydziału.

§ 29.	Prokurator Rafał Gawinek zastępuje Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.


§ 30.	Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Stanisław Felsztyński

Kieruje pracą Działu i sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników.

Wykonuje zadania związane z administrowaniem danymi w systemach informatycznych Prokuratury Apelacyjnej oraz współpracuje z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych „DIRS” Ministerstwa Sprawiedliwości, a także Wydziałem do Spraw Informatyzacji i Analiz Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej w zakresie informatyzacji Prokuratury Apelacyjnej i podległych jej jednostek.

Koordynuje wprowadzanie do praktyki w podległych prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych w tym Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”,

Nadzoruje prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz zewnętrznych baz danych.

Nadzoruje eksploatację oprogramowania  informatycznego używanego  w Prokuraturze Apelacyjnej, a w szczególności:

-	administruje i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci oraz pracy serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych,

-	administruje i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie aplikacji używanych  w Prokuraturze Apelacyjnej,

Nadzoruje prowadzenie analizy kryminalnej.

Opracowuje i analizuje potrzeby w zakresie wyposażenia jednostki w materiały  niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych.
Opracowuje założenia organizacyjne zapewniające wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Inicjuje zmiany związane z użytkowaniem systemów informatycznych.

Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie obsługi oprogramowania informatycznego, a także koordynuje prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji w podległych jednostkach.
Współdziała z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania użytkowanych aplikacji informatycznych.

Bierze udział w opracowaniu założeń do Specyfiki Istotnych Warunków Zamówień oraz udział w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.
Koordynuje wprowadzanie w podległych prokuraturach okręgowych rozwiązań związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, 

Zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych i ich ochronę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych osobowych w prokuraturze apelacyjnej i podległych prokuraturach okręgowych.

Prowadzi stronę internetową Prokuratury Apelacyjnej i zapewnia przygotowanie oraz aktualizację jej treści. 

Zapewnia obsługę Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Apelacyjnej.

Zastępuje rzecznika prasowego i wykonuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami), przygotowuje projekty decyzji i postanowień oraz z upoważnienia Prokuratora Apelacyjnego podpisuje informacje i korespondencje w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego i jego Zastępcę.


§ 31.	Naczelnik Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej 
i Korupcji – Renata Pietrzak

Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale.

Przedstawia Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego wnioski dot. przyjęcia sprawy do prowadzenia w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Po podjęciu decyzji o przyjęciu sprawy do prowadzenia w Wydziale V przydziela sprawy poszczególnym prokuratorom i nadzoruje sposób realizowania przez nich powierzonych zadań oraz akceptuje:

-	wnioski dot. wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, stosowanie innych środków zapobiegawczych oraz decyzje w przedmiocie ich uchylania bądź zmiany,
-	propozycje wniosków w przedmiocie wymiaru kary,

-	projekty pism procesowych i innych kierowanych do Prokuratury Krajowej

-	projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego

i przedstawia je Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego.

Kontroluje obciążenie sprawami podległych prokuratorów.

Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu orzekającego w pierwszej i drugiej  instancji w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału V, przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, akceptuje ocenę zasadności zapadłych orzeczeń oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia i przedstawia je Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego.

Wyznacza prokuratorów Wydziału V do udziału w posiedzeniach sądu rozpoznającego zażalenia na decyzje podejmowane w toku postępowania przygotowawczego, osobiście w nich uczestniczy.

Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych w Wydziale V.

Organizuje i nadzoruje wykonywanie analiz problemowych, badań aktowych, sprawozdań i informacji z zakresu kompetencji Wydziału V oraz realizuje w tym zakresie zadania zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego 
i Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Apelacyjnego i jego Zastępcę.

§ 32.	Zadania w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wykonują prokuratorzy:

	Christopher Świerk
Jacek Andrzejuk		-	delegowany
	Maciej Dończyk		-	delegowany
	Sławomir Niśkiewicz	-	delegowany
Aneta Pich			- 	delegowana
Robert Śledziński		-	delegowany
	Tomasz Wojtkiewicz	-	delegowany 


§ 33.	Do obowiązków prokuratorów wykonujących zadania z zakresu prowadzenia śledztw i nadzorowania śledztw  powierzonych do prowadzenia innym organom należy:
Osobiste prowadzenie lub nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom.

Bieżące informowanie kierującego Wydziałem o biegu prowadzonych bądź nadzorowanych śledztw, kierunkach postępowań i planowanych czynnościach oraz przedstawianie stanowisk, ocen, wniosków i pism wymagających jego akceptacji.

Opracowywanie projektów postanowień o przedłużeniu czasu trwania śledztw i wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania.

Uczestniczenie w rozprawach sądu pierwszej i drugiej instancji w sprawach przydzielonych im przez kierującego Wydziałem, składnie sprawozdań przedsesyjnych i posesyjnych wraz z własną oceną orzeczenia.

Uczestniczenie w posiedzeniach sądu rozstrzygających zażalenia na decyzje podejmowane w toku postępowania przygotowawczego.

Opracowywanie środków odwoławczych od wyroków i postanowień sądu w prowadzonych sprawach oraz odpowiedzi na apelacje i kasacje.

Opracowywanie analiz problemowych, badań aktowych, sprawozdań oraz sporządzanie projektów informacji, pism procesowych i wniosków kierowanych do Prokuratury Krajowej.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zastępcę Prokuratora Apelacyjnego oraz Naczelnika Wydziału.	

§ 34.	Prokurator Robert Śledziński wykonuje nadto zadania z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.

§ 35.	W okresach urlopowych lub czasowej nieobecności w pracy prokuratorzy zastępują się wzajemnie:
	
		Robert Śledziński		-	Naczelnik Wydziału
Aneta Pich			-	Jacek Andrzejuk
	Maciej Dończyk		-	Tomasz Wojtkiewicz
	Sławomir Niśkiewicz	-	Christopher Świerk
	
§ 36.	Naczelnika Wydziału zastępuje prokurator Robert Śledziński.

