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P R O KU RA TUR A OKRĘGOWA
W TORUNIU

PO IV WOS 032.2.2019

_
PLAN DZIAŁALNOŚCI
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W TORUNIU na 2020 rok

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI w roku 2020

Lp.

Cel

1

2

1.

Zagwarantowanie
bezpieczeństwa państwa
i obywateli

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
nazwa
którego dotyczy plan
4
3
Wskaźnik pozostałości spraw
karnych
Wskaźnik skuteczności ścigania

2.

Zagwarantowanie praw
obywateli w postępowaniu
przygotowawczym

Odsetek uwzględnionych skarg
na przewlekłość postępowania
przygotowawczego

1,10

80,00

25,00

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu
5
Strzeżenie praworządności
i czuwanie nad ściganiem
przestępstw; koordynacja i
bieżące analizowanie wyników
statystycznych; prawidłowa
realizacja nadzoru
wewnętrznego.
Terminowe realizowanie
czynności w postępowaniu
przygotowawczym,
informowanie uczestników
postępowania
o przysługujących im
uprawnieniach;
prawidłowa praca sekretariatu
prokuratury; monitorowanie

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym
6

Plan działalności
powszechnych jednostek
organizacyj nych
prokuratury w obszarze
działania Prokuratury
Regionalnej w Gdańsku
na rok 2020
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Lp.

Cel

1

2

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

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu
5

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym
6

skarg na przewlekłość oraz
analiza przyczyn
uwzględnienie skarg.
3.

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

Wskaźnik efektywności
postępowania sądowego

79,00

4.

Zagwarantowanie
interesów majątkowych
pokrzywdzonych (w tym
Skarbu Państwa)

Wartość faktycznie zabezpieczonego
mienia w postępowaniach
zakończonych aktem oskarżenia,
wnioskiem z art. 335 § 1 kpk,
wnioskiem o warunkowe umorzenie
postępowania oraz wnioskiem o
rozpoznanie sprawy w postępowaniu
przyspieszonym - w tym przez
organ egzekucyjny (w złotych, w
tym waluty obce w przeliczeniu na
złote)

5.000.000

5.

Podniesienie kompetencji
prokuratorów i kadry
administracyjnej

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

200

Udział w postępowaniu
sądowym w sprawach
karnych;
wywodzenie adekwatnych
środków odwoławczych,
w szczególności apelacji
i kasacji.
Czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem postępowania
związanego z ustaleniem
składników majątkowych, w
tym zlecanie Policji
podejmowania czynności w
tym zakresie. Monitorowanie
stanu zabezpieczeń
majątkowych w toku
postępowania
przygotowawczego,
jurysdykcyjnego oraz
wykonawczego.
Organizowanie własnych
szkoleń oraz koordynacja
udziału w szkoleniach
organizowanych przez KSSiP.

Plan działalności
powszechnych jednostek
organizacyj nych
prokuratury w obszarze
działania Prokuratury
Regionalnej w Gdańsku
na rok 2020
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Lp.

Cel

1

2

6.

Zapewnienie realizacji
ustawowych zadań
prokuratur okręgu
toruńskiego

c

3

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
nazwa
którego dotyczy plan
4
3
Liczba spraw zarejestrowanych
w repertorium „Ds” i rejestrze
„Dsn”

Liczba wizytacji i lustracji
przeprowadzonych w
prokuraturach rejonowych okręgu
toruńskiego w skali roku

17 000

4

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu
5

Prowadzenie, nadzorowanie i
koordynowanie postępowań
przygotowawczych i
pozakarnych oraz udział w
postępowaniach przed sądami
powszechnymi.
Analiza bieżących potrzeb w
zakresie działalności
wizytacyjnej i lustracyjnej.

Prokurator^Okręgo
Toruń, dnia ^grudnia 2019 r.
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Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym
6

