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CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014
201
Lp.

Cel

Mierniki określające
stopień realizacji celu
nazwa

1
1.

2
Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
państwa i
obywateli

3
1. Wskaźnik pozostałości
spraw karnych na następny
okres sprawozdawczy
2. Wskaźnik skuteczności
ścigania

2.

Zagwarantowanie
praw obywateli w
postępowaniu
przygotowawczym

Odsetek uwzględnionych
skarg na przewlekłość
postępowania
przygotowawczego

3.

Poprawa
efektywności i
skuteczności
zwalczania
przestępstw
Poprawa
efektywności
postępowania
sądowego
Zapewnienie
przestrzegania
przepisów prawa

Wskaźnik efektywności
ścigania

4.

5.

6.

Podniesienie
kompetencji
prokuratorów i

planowana
wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan
4
0,90

85 %
20

45

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym Planu działalności
p.j.o. prokuratury
na 2014 r.

5

6
0,90

Strzeżenie praworządności i
czuwanie nad ściganiem
przestępstw
83,5
Terminowe realizowanie
czynności w postępowaniu
przygotowawczym,
informowanie uczestników
postępowania o
przysługujących im
uprawnieniach, prawidłowa
praca biur podawczych
Realizacja zadań w zakresie
postępowania karnego,
prowadzenie i nadzorowanie
postępowań
przygotowawczych
Udział w postępowaniu
sadowym w sprawach
karnych

22,0

42,0

Wskaźnik efektywności
postępowania sądowego

90 %

90,0

Liczba wniesionych
środków prawnych w
sprawach cywilnych,
administracyjnych i innych
przewidzianych w
ustawach

300

Działalność pozakarna
pozakarna;
zapewnienie wydzielenia w
prokuraturach rejonowych o
zwiększonej obsadzie
prokuratora tylko ds.
pozakarnych

41 000

Liczba przeszkolonych
prokuratorów, asesorów
oraz kadry

80

Organizowanie własnych
szkoleń oraz udział w
szkoleniach własnych i

4700

kadry
administracyjnej
7.

Zapewnienie
realizacji
ustawowych zadań
Prokuratora
Okręgowego

8.

Usprawnienie
działalności
prokuratury

9.

Zwiększenie
efektywności
wydatkowania
środków

administracyjnej w
szkoleniach KSSiP, PG,
PA i własnych
1. Liczba spraw
zarejestrowanych w
rejestrach Dsn i Dsa
2. Liczba wizytacji
prokuratur rejonowych w
ciągu roku
Wskaźnik realizacji celu
projektu digitalizacji akt w
Wydziale Śledczym
Prokuratury Okręgowej
Odsetek jednostek
organizacyjnych, które
pozyskały siedzibę w
trwały zarząd

szkoleniach organizowanych
przez KSSiP, PG i PA
400

Koordynacja i nadzór nad
postępowaniem
przygotowawczym
Działalność wizytacyjna i
lustracyjna

1500

100 %

Wprowadzenie digitalizacji
akt w Wydziale Śledczym

100 %

83%

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

62%

1

2

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do
realizacji w roku 2014.
Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Podzadania budżetowe
służące realizacji celu6)

nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

2

3

4

Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
państwa i
obywateli

Wskaźnik pozostałości spraw
karnych na następny okres
sprawozdawczy

0,90

1

5

1

13.12.2013 r.

Realizacja zadań w zakresie
postępowania karnego i
pozakarnego

Prokurator Okręgowy
(-) Edyta Książek-Radomska
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