
PRO i KATURA OKR Ę iWA 
w PI(ERK()WIE TRYBUNAL.SKIM 

A. 3 Maja 	5 
97-300 Piotrków I 

prawozdanie z wykonania planu dzia łalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2018 
dla działu/dzialów administracji rządowej: Prokuratura Okr ęgowa w Piotrkowie Trybunalskim 

CZĘŚĆ  A: Realizacja najwa żniejszych celów w roku 2018 

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

Mierniki okreś lające stopień  realizacji celu 
Planowana 
wartość  do 

Osiągnięta Najważniejsze planowane 
Najważniejsze 

Lp. Cel 
Nazwa 

osiągnięcia na 
wartość  na koniec 

roku, którego 
zadania s łużące realizacji 

podj ęte zadania 
s łużące realizacji 

koniec roku, dotyczy 
celu 

celu 
którego dotyczy sprawozdanie 

plan  
2 3 4 5 6 7 

Zapewnienie bezpieczeństwa Wskaźniki pozostałości 1,2 1,19 Strzeżenie praworządności Prowadzenie i nadzór 
państwa i obywateli spraw karnych na i czuwanie nad ściganiem nad postępowaniami 

następny okres przestępstw przygotowawczymi. 
sprawozdawczy Comiesięczny 

monitoring realizacji 
Wskaźnik skuteczno ści 79,0 82,91 mierników. 
ścigania  

2. Zagwarantowanie praw obywateli Odsetek uwzględnionych 35,00 0,00 Terminowo ść  realizowania 
w postępowaniu przygotowawczym skarg na przewlek łość  czynności w postępowaniu 

postępowania przygotowawczym, 
przygotowawczego informowanie uczestników 

postępowania o 
przysługuj ących im 
uprawnieniach, 
prawidłowa praca 
pracowników sekretariatu 

3. Poprawa skuteczno ści i Wskaźnik efektywno ści 87,0 87,7 Udział  w postępowaniu 
Monitoring i 

efektywno ści prowadzonych postępowania sądowego sądowym w sprawach 
konsultowanie 

postępowań, w tym poprawa karnych, wywodzenie 
sporządzenie środków 

skuteczno ści środków adekwatnych środków 
odwoławczych  odwoławczych, w szczególno ści odwo ławczych, w tym w 

______ apelacji i kasacji.  szczególno ści apelacji  



4. Podniesienie kompetencji Liczba przeszkolonych 250 618 Organizowanie własnych Udział  kadry 
prokuratorów i kadry prokuratorów, asesorów szkoleń  oraz prokuratorskiej i 
administracyjnej oraz kadry koordynowanie udziahi w urzędniczej w 

administracyjnej (przez szkoleniach szkoleniach 
KSSiP oraz w organizowanych przez 
szkoleniach KSSiP i Prokuraturę  
organizowanych przez Krajową . 
prokuratury  

5. Zapewnienie prawid łowego Odsetek postępowań , w 100,0 100,0 Stały monitoring Monitorowanie na 
przeprowadzenia procedury których nie popełniono prawidłowo ści bieżąco prawidłowość  
udzielenia zamówień  publicznych błędów mających wp ływ prowadzenia postępowań  z prowadzenia 

na wynik postępowania zakresu zamówień  postępowań  z 
do łącznej liczby publicznych zachowaniem 
przeprowadzonych procedur zamówień  
postępowań   publicznych 

CZEŚĆ  B: Realizacja celów priorytetowych wynikaj ących z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2018 
- nie dotyczy 

CZĘŚĆ  C: Realizacja innych celów w roku 2018 
- nie dotyczy 

CZĘŚĆ  D: Informacja dotycząca realizacji celów obj ętych planem dzia łalności na rok 2018 

Mierniki osiągnęły wartości planowane, a w niektórych przypadkach znacznie wi ększe. 

Piotrków Trybunalski, dnia 20 19.02. 
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(podpis ktero ika jednostki) 


