
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016 

dla dzialu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim 

CZĘŚĆ  A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016 

(w tej części sprawozdania należy wymienić  cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Osiągnięta Najważniejsze 
podjęte zadania 

slużą ce realizacji 
celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan 

wartość  na koniec 
roku, którego 

dotyczy 
sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli. 

Wskaźniki pozostałości 
spraw karnych na 
następny okres 
sprawozdawczy 

0,95 095 - Strzeżenie praworządności i 
czuwanie nad ściganiem 
przestępstw. 
- Zmniejszenie ilości spraw 
długotrwałych trwających 
procesowo powyżej 10 
miesięcy. 
- Skrócenie czasu trwania 
postępowań, w których 
zastosowano izolacyjne Środki 
zapobiegawcze. 
- Zwiększenie ilości oraz 
wartości zabezpieczeń  
majątkowych na mieniu 
podejrzanego. 
- Comiesięczna kontrola 
wyników statystycznych 
osiągniętych przez 
prokuratury rejonowe. 
- Współpraca z organami 
ścigania w ramach nadzoru 
nad postępowaniami 

Wzmożenie 
nadzoru przez 
prokuratorów IV 
Wydziału 
Organizac3jno — 
Sądowego nad 
postępowaniami 
długotrwałymi: 
- trwającymi 
powyżej 10 
miesięcy, 
- postępowaniami 
ze środkiem 
zapobiegawczym 
w postaci 
tymczasowego 
aresztowania, 
- postępowaniami 
w sprawach 
bulwersujących, 
pozostających w 
zainteresowaniu 

Wskaźnik skuteczności 
ścigania 

80,0 86,26 



przygotowawczymi , w 
których zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania, 

mediów. 
- Wzmożenie 
działań  
nadzorczych oraz 
stały monitoring 
spraw, w celu 
podniesienia 
wskaźnika 
zabezpieczeń  
majątkowych na 
mieniu 
podejrzanych w 
celu 
zabezpieczenia 
roszczeń  
pokrzywdzonych. 

2. Zagwarantowanie praw obywateli 
w postępowaniu przygotowawczym 

Odsetek uwzględnionych 
skarg na przewlekłość  
postępowania 
przygotowawczego 

0,00 0,00 - Tenninowość  realizowania 
czynności w postępowaniu 
przygotowawczym. 
- Informowanie uczestników 
postępowania o 
przysługujących im 
uprawnieniach. 
- Prawidłowa praca 
pracowników sekretariatu. 
- przestrzeganie prawa 
podejrzanych do korzystania z 
obrońcy z urzędu. 
- Terminowość  nadawania 
biegu zawiadomieniom o 
przestępstwie. 
- Informowanie stron na podst. 
art. 306 § 4 kok o wydłużeniu 
czynności sprawdzających. 
- Terminowe nadawanie biegu 
środkom zaskarżenia. 

- Wzmożenie 
nadzoru 
prokuratorów nad 
sprawami 
pozostającymi w 
nadzorze. 
- Wzmożenie 
nadzoru przez 
prokuratorów IV 
Wydziału 
Organizacyjno — 
Sądowego. 
- Współpraca z 
organami ścigania. 



3. Poprawa skuteczności i Wskaźnik efektywności 87,5 85,62 - Udział  w postępowaniu - Organizowanie 
efektywności prowadzonych 
postępowań, w tym poprawa 
skuteczności środków 
odwoławczych, w szczególności 
apelacji i kasacji. 

postępowania sądowego sądowym w sprawach 
karnych, wywodzenie 
adekwatnych środków 
odwoławczych, w tym w 
szczególności apelacji. 
- Zwiększenie ilości spraw 
prowadzonych osobiście. 
- wzmożenie nadzoru w 
drodze pisemnych wytycznych 
i sporządzanie planu 
czynności śledczych. 

szkoleń, narad 
wewnętrznych. 
- Udział  w 
szkoleniach 
zorganizowanych 
przez KSSiP. 
- Realizacja 
obowiązku 
samokształcenia 
prokuratorów i 
pracowników 
sekretariatu. 
- Delegowanie 
prokuratorów 
prokuratur 
rejonowych w celu 
odbycia stażu w 
Dziale Sądowym 
Prokuratury 
Okręgowej w celu 
podniesienia 
efektywności 
prowadzonych 
postępowań  oraz 
skuteczności 
wywodzonych 
środków 
zaskarżenia 
- Wprowadzenie 
obowiązku 
konsultacji 
projektów kasacji 
wywodzonych 
przez 
prokuratorów 
Prokuratur 
Rejonowych z 
prokuratorami 



Działu Sądowego. 

4. Podniesienie kompetencji 
prokuratorów i kadry 

Liczba przeszkolonych 
prokuratorów, asesorów 
oraz kadry 

75 397 Organizowanie własnych 
szkoleń  oraz koordynowanie 
udziału w szkoleniach 
organizowanych przez KSSiP 
i Prokuraturę  Krajową  

- Wdrożenie 
szkoleń  
zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
- Organizowanie 
narad z udziałem 
przedstawicieli 
organów ścigania, 
w celu ustalenia 
wspólnych 
kierunków i metod 
działania. 
- Nałożenie 
obowiązku 
sporządzania przez 
prokuratorów 
pisemnych 
wytycznych 
obejmujących 
wszystkie kierunki 
postępowania, 
oraz istotne 
czynności 
procesowe. 
- Samokształcenie 
prokuratorów. 
- Udział  

administracyjnej 
administracyjnej (przez 
KSSiP oraz w 
szkoleniach 
organizowanych przez 
prokuratury 

prokuratorów w 
szkoleniach 
organizowanych 
przez KSSiP. 
- Prowadzenie i 
monitoring 
procedur 
konkursowych. 



1.-ca PROK 
w Plot 

TORA OKRĘGOWCU 
alskim 

irtabef 

5. Zapewnienie prawidłowego Odsetek postępowań, w 100 % 100% Stały monitoring - Monitorowanie 

przeprowadyrnia procedury których nie popełniono na bieżąco prawidłowości prowadzenia 

udzielenia zamówień  publicznych błędów mających wpływ postępowań  z zakresu 
zamówień  publicznych 

prawidłowość  
prowadzenia 
postępowań  z 
zachowaniem 
procedur 
zamówień  
publicznych. 

na wynik postępowania 
do łącznej liczby 
przeprowadzonych 
postępowań  

CZEŚĆ  B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016 
- nie dotyczy 

CZEŚĆ  C: Realizacja innych celów w roku 2016 
- nie dotyczy 

CZEŚĆ  D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016 

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto mniejszą  wartość  (o 1,88) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi: 

- złożoność  i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji wtoku postępowania sądowego zgodnie z zasadą  bezpośredniości legły u 

podstaw zmiany ustaleń  faktycznych w sprawie 
- nieoczekiwana zmiana zeznań  przez świadków przed sądem bądź  odmówienie składania zeznań  przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego; 

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych. 

Piotrków Trybunalski, dnia 2017.02. 2 (1 
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