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PROKURATURA APELACYJNA
w Warszawie
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PLAN DZIAŁALNOŚCI
PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE
na rok 2016
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1 2

1.

2.

Zagwarantowanie
bezpieczeństwa państwa i
obywateli

Zagwarantowanie praw
obywateli w postępowaniu
przygotowawczym

nazwa

planowana wartość
Najważniejsze zadania służące
do osiągnięcia na
realizacji celu
koniec roku, którego
dotyczy plan

4
3
Wskaźnik pozostałości spraw
karnych na następny okres
sprawozdawczy
Wskaźnik skuteczności
ścigania

Odsetek uwzględnionych
skarg na przewlekłość
postępowania
przygotowawczego

5
4,5

60

10

Strzeżenie praworządności i
czuwanie nad ściganiem
przestępstw
Terminowe realizowanie czynności
w postępowaniu
przygotowawczym, informowanie
uczestników postępowania o
przysługujących im uprawnieniach,
prawidłowa praca sekretariatu
prokuratury

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym
6

3.

4.

5.

Poprawa skuteczności i
efektrywności zwalczania
przestępczości
zoreanizowanei
Poprawa skuteczności i
efektywności prowadzonych
postępowań, w tym poprawa
skutecznosći środków
odwoławczych, w
szczególności apelacji i
ikasajcii...
Zapewnienie prawidłowego
przeprowadzenia procedury
udzielania zamówień
publicznych

(

Wskaźnik skuteczności
zwalczania przestępczości
zorganizowanej

Wskaźnik efektywności
postępowania sądowego

Odsetek postępowań, w
których nie popełniono błędów
mających wpływ na wynik
postępowania do łącznej
liczby przeprowadzonych
postępowań

70

Zwalczanie przestępczości
zorganizowanej

80

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

100%

Stały monitoring prawidłowości
prowadzenia postępowań z
zachowaniem procedur zamówień
publicznych

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżef

państwa w układzie zadaniowym do rei

zacji w roku 2016

Mierniki określające stopień realizacji celu

L

Cel

nazwa

P-

1

2

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan

3

4

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

5

(

(

C ZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
Najważniejsze zadania służące
Cel
osiągnięcia na
Lp.
nazwa
realizacji celu
koniec roku,
którego
. dotyczy ok u
3
4
5
2
1
Realizacja zadań Prokuratora
Liczba spraw zarejestrowanych w
Zapewnienie realizacji ustawowych
Apelacyjnego, a w szczególności:
rejestrze Dsn w Prokuraturze
400
1.
zadań Prokuratora Apelacyjnego
koordynacja i nadzór nad
Apelacyjnej w Warszawie
DOSteDowaniem przygotowawczym
Liczba
spraw
zarejestrowanych
w
Zapewnienie realizacji procesowych i
Realizacja zadań Prokuratora
repertoriach Prokuratury
350
pozaprocesowych uprawnień
2.
Apelacyjnego
!
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Prokuratora Apelacyjnego

Warszawa, d n i a l i s t o p a d a 2015 roku
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