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PROKURATOR APELACYJNY
W SZCZECINIE

Sprawozdanie z wykonania planu dzialalności
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

za rok 2014

l do realizacji w roku 2014 _ __CZĘŚĆ A:_Najważniejsze ce e
Mierniki określające stopień realizacji celu
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którego dotyczy dütyczy
Sl1"3W0ZÜflI1ÍE sprawozdanie

_Ê

Najwazniejsze
podjęte zadania
służące realizacji

celu

_ __ _ _ __ 2
__3

1 .wskaźnik
pozostałości
spraw karnych

4 W

5,0 7,83

Zagwarantowanie l
bezpieczeństwa

państwa i
obywateli

Strzezenie
praworządności i
czuwanie nad
ściganiem
przestępstw

2.wskaźnik
glqlteczngści ' p1'Zel<SEiE1lCflI1iřI

ścigania ' 81,0 95,38 1 postępowań
l przygotowawczych z
5 fazy in ren1 w fazę in

1 przeciwko osobie
I
I

, efektywnego

Ad. I Wzmozenie
nadzoru procesowego
nad pracą organów
uprawnionych do
prowadzenia
postępowań

przygotowawezyeh a
takze nadzoru
wewnętrznego

kierownika jednostki
zniierzaj aeego do

sprawnego i

prowadzenia
postępowań _

Ad. 2 Wzmozenie
nadzoru procesowego
nad praca Policji i
innych organów
uprawnionych do
prowadzenia

postępowań w celu
wyeliminowania
niezasadnego

_ personam a takze
l niezasadnego

umarzania
postępowań

prowadzonych
przygotowawezych



praw obywateli w
postępowaniu
przygotowa-
wczym

Zagwarantowanie uwzględnionych
Odsetek

skarg na
przewlekłość
postępowania
przygotowa- '

wczego

20,0 0

Terminowe
realizowanie
czynności w
postępowaniu 5

przygotowawczym, _
informowanie t
uczestników

postępowania o
przysługujących im
uprawnieniach,
prawidłowa praca
biur podawczych.

Analiza przyczyn
uwzględnienia skarg,
badanie akt w tego
rodzaju sprawach
przez prokuratora
bezpośrednio

przełożonego oraz
nadrzędnego.

Poprawa
efektywności i
skuteczności
zwalczania
przestępstw

Wskażník
efektywności
ścigania

45,0 53,57

Realizacja zadań w
zakresie

postępowania
karnego,

prowadzenie i
nadzorowanie
postępowań

przygotowawczych

Wzmożenie nadzoru
procesowego nad
praca organów

uprawnionych do
prowadzenia
postępowań

przygotowawczych w
celu poprawy
wyklywalności

sprawców
przestępstw, a także
przeciwdziałaniu
niezasadnemu
nmarzaniu
postępowań

przygotowawczych
przeciwko osobie

4 i Poprawa
efektywności
postępowania

sądowego, w tym
poprawa

skuteczności
0 środków
odwoławczych, w
szczególności

apelacji i kasaeji

Wskaźnik
efektywności
postępowania
sądowego

86,0 82,22

Udział w
postępowaniu
sądowym w

sprawach karnych,
wywodzenie
adekwatnych
środków

odwoławczych, w
tym w

szczególności
apelacji i kasaeji; _

Wzniożcnic nadzoru
służbowego

5' c"

Zapewn ien ie
przestrzegania

przepisów prawa

Liczba
wniesionych
środków

prawnych w
sprawach
cywilnych,

administracyjny
ch i innych

przewidzianych
w ustawach

10 17
Działalność
pozakarna

Wzmożenic nadzoru
służbowego

6 0 f Podniesienie
kompetencji
prokuratorów i
kadry
administracyjnej _ kadry

Liczba
przeszkolonych
prokuratorów,
asesorów oraz

j administracyjnej
(przez KSSiP

oraz w
szkoleniach

organizowanych
przez

_ _ prokuratury) _ __

57 60

Organizowanie
własnych szkoleń
oraz udzial w
szkoleniach

własnych i l<ĹSSiP_

Zapewnienie
odpowiedniej puli

środków finansowych
na szkolenia,
racjonalne

gospodarowanie
środkami.

~_ Organizowanie
szkoleń własnych.
Koordynacja udziału

w szkoleniach
organizowanych przez

f inne jednostki.



Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014.

W 2014 r. cele przyjęte w Planie działalności Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie,

pomimo nieuzyskania prognozowanej wartości wskaźnika pozostałości na poziomie 5,0 i

wskaźnika efektywności postępowania sądowego na poziomie 86 % - zostały osiągnięte.

Wskaźnik pozostałości spraw karnych osiągnięto na poziomie 7,88. Odbiega on od

zaplanowanego w planie działalności Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie na rok 2014.

Różnica pomiędzy planowaną wielkością wskaźnika efektywności postępowania sądowego tj.

86,0 % a uzyskaną tj. 82,22 % jest nieznaczna i w żaden sposób nie zagroziła przyjętemu w

planie celowi.

Nieosiągnięcie wskaźnika efektywności postępowania sądowego spowodowane było

uniewinnieniem 6 osób, wobec których nie stosowano tymczasowego aresztowania, a także

warunkowym umorzeniem postępowania karnego wobec 6 osób oraz innymi umorzeniami

sądowymi wobec 4 osób.

Wskaźnik efektywności postępowania sądowego pozostaje w stałym moim

zainteresowaniu, w szczególności w zakresie kierowania zasadnych aktów oskarżenia a także

w zakresie sprawności postępowania sądowego. Wskaźnik ten jest i był obok pozostałych

wyznaczonych w planie działalności Prokuratury Apclacyjnej w Szczecinie wskaźników,
priorytetem w ubiegłym i bieżącym roku.
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