RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATOR GENERALNY

Warszawa, dnia 20 października 2014 r.

Plan działalności
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
na rok 2015
CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2015
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
83,3
ścigania
Odsetek uwzględnionych skarg
na przewlekłość postępowania
przygotowawczego

23,0

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

4.

Podniesienie
kompetencji
prokuratorów i
kadry
administracyjnej

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

5.

Zapewnienie
realizacji
ustawowych zadań
Prokuratora
Generalnego

1. Udział prokuratora w
sprawach rozpatrywanych
przez TK, SN, NSA z
udziałem Prokuratora
Generalnego
2. Liczba wizytacji
prokuratur apelacyjnych
w skali roku

88,0

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

10000

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

1448

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

3

- działalność wizytacyjna i
lustracyjna;

3
3
6.

Usprawnienie
działalności
prokuratury

Wskaźnik realizacji celu projektu
dotyczącego dygitalizacji akt w
wybranych jednostkach
organizacyjnych prokuratury

100%

Wprowadzenie digitalizacji akt w
wybranych jednostkach;

7.

Zwiększenie
efektywności
wydatkowania
środków

1. Odsetek jednostek
organizacyjnych, które
pozyskały siedzibę w
trwały zarząd

64%

Działania zmierzające do pozyskania
siedzib w trwały zarząd oraz inne
zmierzające do efektywnego
wykorzystania środków
finansowych;

2. Liczba zrealizowanych
projektów

2

Pozyskanie i wydatkowanie środków
z funduszy unijnych;

4
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 20141

Lp.

Cel

1

2

1.
2.

5
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
ściganiem przestępstw przez prokuraturę

0,95

Poprawa sprawności i
skuteczności zwalczania
przestępstw

83,3

Realizacja zadań w zakresie postępowania
karnego i pozakarnego

22,5

Prowadzenie i nadzór postępowaniami
przygotowawczymi, udział w postępowaniu przed
sądami i Trybunałami, działalność pozakarna

Wskaźnik skuteczności
zwalczania przestępczości
zorganizowanej

77,9

Zwalczanie przestępczością zorganizowanej

Liczba spraw
zarejestrowanych w
repertoriach Prokuratury
Generalnej

1448

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 2015 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

744

Udział w postępowaniach przed TK, SN, NSA

Zapewnienie skutecznego
nadzoru nad postępowaniem
przygotowawczym

Liczba spraw
zarejestrowanych w Dsn, Dsa
i Mn

2115

Koordynacja, monitoring i nadzór nad
postępowaniem przygotowawczym

