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Prokuratury okręgowej Warszawt - Praga w Warszawie
i podlegĘch jej Prokuratur Rejonowych za rok 2018
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Lp.

Cel

okrcślrjącc
n&ałn

1

3
I

NnJważnleJszc

oslągnlętr
wrrtość nn
konlcc roku,
którcgo
dotyczy
sprawozdnnle

lr20

Wskaźnikskutcczności
ścicnnia

odsetek uwzględnionych skarg na
przewlckłośćpostępowania
przygotowawczego

69,00

20,0

zadnnln slużące
rcrllzrcjl cclu

6

5

I,l0

sprawozdawcry

2.
Zagwarantowanie
praw obywatcli
w postępowaniu
prrygotowawczym

4

cclu

WskMnik pozostałości
spraw karnych na
następny okres

iobywatcli

Ż

plnnowtnr
wrrtośćdo

oslągnlęcln nn
konlcc roku,
którcgo
dotvczv olnn

2

Zagwarantowanie
bczpicczcństwa
państwa

rct

Strzcżcnig
praworządności
i czuwanie nad
ściganicm
przcstępstw

68,36

4116

Tcrminowe
rcalizowanie
czynności w
postępowaniu
prrygotowawczym,
informowanie
uczestników
postępowania o

przyslugujących im
uprawnieniach,
prawidłowa praca
sckrctariatu
prokuratury
3

Poprawa
skuteczności

iefeĘwności

Wskaźnik efektywności
postępowania sądowcgo

82,00

86,39

sprawach kamych

postępowań

Zapcwnienie
prawidłowego
przeprowadzcnia
proccdury udzielania
zamówień
publicznych

w postępowaniu

sądowym w

prowadzonych

4

Udział

odsetek postępowań, w hórych
nie popełniono błędów mających
wplyw na wynik postępowania do
łącznej liczby przeprowadzonych
postępowań

100,00

88,00

Stały monitoring

prawidlowości
prowadzcnia
postępowań
z zachowaniem

procedur
zamówicń

publicznych

CzęśćC: Inne cele do realizacji w roku 20l8
Lp.

Ccl

Mlcrnlkl

stoplcń renllzacJl

nnzwt

oslągnlęclr na
konlcc roku,
któr€go
dotvczv olnn

2

I

I

Poprowa skutcczności
i efektywności

prowadzonych
postępowań

2

3

plSnownnn
wrrtość do

Zapcwnienie
realizacji
proccsowych
i pozaprocesowych
uprawnicń
Prokuratora
okręgowego

3

otltgnlętn
wrrtośćnn

konlcc roku,
którcgo
dotyczy

lnrnwozdnnh

4

Śrcdnie miesięcznc
obciążenie sprawami
karnymi w prokuraturach

NnJwnżnlcJrzc
zadnnln łlużącc
rcnllzncJl cclu

5

6

Prowadzcnie

23

i nadzór nad

23

postępowanicm
przygotowawczym

Ęonowych
Liczba spraw
zaĘestrowanych
w repertoriach Prokuratury

1000

okęgowcj Warszawa-

Realizacja zadań
Prokuratora
okręgowego

1047

Praga w Warszawio
(Ds., Pc, Pa)

Zapewnienic
skutcczncgo nadzoru
nad postępowanicm
przygotowawczym

I

Warszawa

Pragn

Koordynacja

Liczba spraw

1l

900

zarejestrowanych
rejestrach Dsn

2.

-

w Warszawie

i nadzór nad

ls

postępowanicm
przygotowawczym

Liczba wizytacji

Działalność
wirytacyjna
i lustracyjna

prokuratur

I

Ęonowych

I

w skali roku
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W ciągu 20l8 roku, przyjęte w planie wartości mierników realizacji załoŻonychcelów

były okresowo analizowane. Planowane wartościuzyskano
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zakresie: wskaźnika

pozostałościspraw kamych na następny okles sprawozdawczy' odsetka uwzględnionych
skarg na przewlekłośópostępowania przygotowawczego, wskaźnika efektywności
postępowania sądowego, liczby spraw zarejestrowanych

Prokuratury okręgowej, tj.: repertoriach Ds.,
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Pc i Pa,
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Uzyskana na koniec 2018 roku wartośÓ miernika shlteczności ściganiajest zbliżona

zaplanowanej,

a

nieznaczna różnica wynika

z

utrzymującej

się liczby

spraw

czasochłonnych' wzrostu liczby postępowań o skomplikowanym' zwłaszaza gospodarczym
charakterze a także niewłaściwejocenie materiału na wstępnym etapie postępowania
skutkującej przedwczesnym jego przekształceniem do fazy ad personam.
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kolei' powodem nie osiągnięoia wartośoi miernika dotyoząocgo

średłllego

mlestęcznego obctqżenla sprawant larnynt w prohłaturach reJonotrych na zaplanowanym
na rok 2018 poziomio było przedc wszystkim dclegowanie

zlaozrej licńy prokuratorów do

jednostok wyżsrngo szczeblą,długotnłało prooedrrry zwąranc z zatrudrrianiom prokuratorów
a takze

dfugotrrałc absencje.
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