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PO IV WOS 032.1.2020
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Prokuratury Okręgowej w Toruniu za rok 2019

I. Realizacj a najważniej szych celów w roku 2019

L.p.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
osiągnięcia na wartość na koniec
roku, którego
Nazwa
koniec roku
dotyczy
którego
sprawozdanie
dotyczy
sprawozdanie
5
4
3
Wskaźnik
pozostałości spraw
karnych

1

1,20

79,00

1

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

6

7

Strzeżenie
praworządności
i czuwanie nad
ściganiem przestępstw

Monitorowanie
postępowań
przygotowawczych
trwających powyżej
3 miesięcy,
przeprowadzone
lustracje na
odcinkach
działalności
wymagających
poprawy,
obejmowanie
zwierzchnim
nadzorem służbowym
spraw

0,98

Zagwarantowanie bezpieczeństwa
państwa i obywateli
Wskaźnik
skuteczności ścigania

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

79,80

L-p-

Cel

1

2

2

3

Zagwarantowanie praw obywateli
w postępowaniu przygotowawczym

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

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
Osiągnięta
osiągnięcia na wartość na koniec
roku, którego
Nazwa
koniec roku
dotyczy
którego
sprawozdanie
dotyczy
sprawozdanie
5
4
3

Odsetek
uwzględnionych
skarg
na przewlekłość
postępowania
przygotowawczego

25,00

Wskaźnik
efektywności
postępowania
sądowego

80

2

00,00

80,15

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

6

7
skomplikowanych
pod względem
faktycznym
i prawnym

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

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

Wzmożenie
zwierzchniego
i wewnętrznego
nadzoru służbowego
celem
wyeliminowania
postępowań
prowadzonych
długotrwale

Bieżące
monitorowanie,
cofanie apelacji
oczywiście
bezzasadnych

L.p.

Cel

1

2

4.

Podniesienie kompetencji prokuratorów
i kadry administracyjnej

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
osiągnięcia na wartość na koniec
roku, którego
Nazwa
koniec roku
dotyczy
którego
sprawozdanie
dotyczy
sprawozdanie
5
3
4
Liczba
przeszkolonych
prokuratorów,
asesorów oraz kadry
administracyj nej
(przez KSSiP, oraz
w ramach szkoleń
organizowanych
przez Prokuraturę
Okręgową w
Toruniu)

Liczba spraw
zarej estrowanych
w repertorium „Ds”
i rejestrze Dsn

5.

Zapewnienie realizacji zadań
prokuratur okręgu toruńskiego

200

122

16.840

17.143

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

4

3

4

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

6

7

Organizowanie
własnych szkoleń oraz
koordynacja udziału
w szkoleniach
organizowanych przez
KSSiP

Bieżące
przekazywanie
prokuratorom
i kadrze
administracyjnej
informacji o
mających się odbyć
szkoleniach
i zasadach rekrutacji
na nie, organizowanie
szkoleń
wewnętrznych

Koordynacja i nadzór
na postępowaniem
przygotowawczym

Bieżący nadzór nad
postępowaniami
przygotowawczymi;
kontrola sposobu
realizacji nadzoru,
wdrożenia zaleceń
powizytacyjnych i
polustracyjnych

II.

Informacja dotycząca realizacji celów objętych Planem działalności na rok 2019 (należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które
wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie
innych niż planowane zadań służących realizacji celów). ..
W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu w roku 2019 jedynie w mierniku liczby przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry
administracyjnej służącym realizacji celu podniesienia kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej wystąpiły istotne różnice
pomiędzy planowaną (200) i osiągniętą (122) jego wartością. Do przyczyn takiego stanu rzeczy występujących na przestrzeni całego
roku, którego dotyczył plan działalności zaliczyć należy, w szczególności absencje w pracy spowodowane długotrwałymi zwolnieniami
lekarskimi oraz korzystaniem ze świadczeń rodzicielskich (przyczyny obiektywne zewnętrzne).
W zakresie pozostałym celów ujętych w Planie działalności Prokuratury Okręgowej w Toruniu na rok 2019, różnice pomiędzy
zaplanowanymi a osiągniętymi dla nich wartościami mierników nie są istotne.

Prokurator Okręgowy

U/

Artur Khayise

4

