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Plan działalności
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
na rok 2016
CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2016
Lp.

Cel

1
1.

2
Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
państwa i
obywateli

2.

Zagwarantowanie
praw obywateli w
postępowaniu
przygotowawczym

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa
planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan
3
4
1. Wskaźnik pozostałości
0,95
spraw karnych
2. Wskaźnik skuteczności
80,0
ścigania
Odsetek uwzględnionych skarg
na przewlekłość postępowania
przygotowawczego

21,0

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym

5
Strzeżenie praworządności i
czuwanie nad ściganiem przestępstw;

6

Terminowe realizowanie czynności
w postępowaniu przygotowawczym,
informowanie uczestników
postępowania o przysługujących im
uprawnieniach,
prawidłowa praca sekretariatu
prokuratury;

2

3.

Poprawa
skuteczności i
efektywności
prowadzonych
postępowań, w tym
poprawa
skuteczności
środków
odwoławczych, w
szczególności
apelacji i kasacji

Wskaźnik efektywności
postępowania sądowego

87,5

Udział w postępowaniu sądowym w
sprawach karnych;
wywodzenie adekwatnych środków
odwoławczych, w tym w
szczególności apelacji i kasacji;

4.

Podniesienie
kompetencji
prokuratorów i
kadry
administracyjnej

Liczba przeszkolonych
prokuratorów, asesorów oraz
kadry administracyjnej (przez
KSSiP oraz w szkoleniach
organizowanych przez
prokuratury

5730

Organizowanie własnych szkoleń
oraz koordynacja udziału w
szkoleniach organizowanych przez
KSSiP;

5.

Zapewnienie
realizacji
ustawowych zadań
Prokuratora
Generalnego

1000

Realizacja zadań Prokuratora
Generalnego, a w szczególności:
- udział w postępowaniu przed TK,
SN, NSA,

Zapewnienie
prawidłowego

1. Udział prokuratora w
sprawach rozpatrywanych
przez TK, SN, NSA z
udziałem Prokuratora
Generalnego
2. Liczba wizytacji
prokuratur apelacyjnych
w skali roku
Odsetek postępowań, w których
nie popełniono błędów mających

3

100%

- działalność wizytacyjna i
lustracyjna;
Stały monitoring prawidłowości
prowadzenia postepowań z

3
przeprowadzenia
procedury
udzielenia
zamówień
publicznych

wpływ na wynik postępowania do
łącznej liczby przeprowadzonych
postępowań

zachowaniem procedur zamówień
publicznych

4
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 20161

Lp.

Cel

1

2

1.
2.

5
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
ściganiem przestępstw przez prokuraturę

0,95

Poprawa sprawności i
skuteczności zwalczania
przestępstw

80,0

Realizacja zadań w zakresie postępowania
karnego i pozakarnego

21,0

Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem
przygotowawczym, udział w postępowaniu przed
sądami i Trybunałami, działalność pozakarna

Wskaźnik skuteczności
zwalczania przestępczości
zorganizowanej

69,0

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

Liczba spraw
zarejestrowanych w
repertoriach Prokuratury
Generalnej

1250

Realizacja zadań Prokuratora Generalnego

Poprawa skuteczności i
efektywności prowadzonych
postępowań,

4.

Poprawa skuteczności i
efektywności zwalczania
przestępczości zorganizowanej

1

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

Zagwarantowanie bezpieczeństwa Wskaźnik pozostałości spraw
państwa i obywateli
karnych

3.

5.

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięcia na
nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4

Zapewnienie realizacji
procesowych i pozaprocesowych
uprawnień Prokuratora
Generalnego

Wskaźnik skuteczności
ścigania
Średnie miesięczne obciążenie
sprawami karnymi w
prokuraturach rejonowych

Dane według projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2016 r. w odniesieniu do części 88”powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”

5
6.

7.

Zapewnienie realizacji zadań w
zakresie udziału Prokuratora
Generalnego w postępowaniach
przed TK, SN, NSA

Liczba spraw rozpatrywanych
przez TK,SN, NSA z
udziałem Prokuratora
Generalnego

1000

Udział w postępowaniach przed TK, SN, NSA

Zapewnienie skutecznego
nadzoru nad postępowaniem
przygotowawczym

Liczba spraw
zarejestrowanych w Dsn, Dsa
i Mn

1400

Koordynacja, monitoring i nadzór nad
postępowaniem przygotowawczym

