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Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego 

za 2017 rok.  

 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017. 

l/p Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze 

planowane 

zadania służące 

realizacji celu 

 Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu  

nazwa planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2017 roku  

uzyskane 

wskaźniki 

na koniec 

2017 roku 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa 

państwa i obywateli 

Wskaźnik 

pozostałości spraw 

karnych na 

następny okres 

sprawozdawczy 

 

1,05  

 

1,39 

Strzeżenie 

praworządności i 

czuwanie nad 

ściganiem 

przestępstw  

1. Prowadzenie i 

nadzór nad 

postępowaniem 

przygotowawczych 

2. Monitorowanie 

spraw 

długotrwałych 

3. Współpraca z 

organami 

prowadzącymi 

postępowanie 

przygotowawcze 

Wskaźnik 

skuteczności 

ścigania 

  

85 

 

84,3 



4. Sprawowanie 

wewnętrznego i 

zwierzchniego 

nadzoru 

służbowego  

2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa 

państwa i obywateli 

Odsetek 

uwzględnionych 

skarg na 

przewlekłość 

postępowania 

przygotowawczego 

20 8,3 Terminowe 

realizowanie 

czynności w 

postępowaniu 

przygotowawczym 

1. Natychmiastowe 

reagowanie na 

stwierdzone 

nieprawidłowości 

w prowadzeniu 

postepowań 

2. Informowanie o 

orzeczeniach 

sądowych 

stwierdzających 

przewlekłość 

postepowania 

przygotowawczeg 

3. Poprawa efektywności 

postępowania sądowego, w tym 

poprawa skuteczności środków 

odwoławczych w szczególności 

apelacji 

Wskaźnik 

efektywności 

postępowania 

sądowego 

87 87,7 Udział w 

postępowaniu 

sądowym w 

sprawach karnych 

1.Możliwie jak 

najszerszy udział w 

postępowaniu 

sądowym w 

sprawach karnych 



Wskaźnik 

skuteczności 

apelacyjnej 

71 76,1 Wywodzenie 

adekwatnych 

środków 

odwoławczych, w 

tym w 

szczególności 

apelacji 

2.Sprawowanie 

efektywnego 

wewnętrznego 

nadzoru służbowego 

w zakresie 

postępowania 

sądowego 

  

4. Zapewnienie realizacji 

ustawowych zadań prokuratury 

Liczba wizytacji 

prokuratur 

rejonowych okręgu 

olsztyńskiego 

2 2 Działalność 

wizytacyjna i 

lustracyjna 

Przeprowadzono 2 

wizytacje i 3 badania 

problemowe    

5. Podniesienie kompetencji kadry 

orzeczniczej i administracyjnej 

Liczba 

przeszkolonych 

prokuratorów, 

asesorów, 

asystentów 

prokuratora oraz 

kadry 

administracyjnej 

 

250 

 

380 

Organizacja 

szkoleń 

zawodowych dla 

całej kadry 

orzeczniczej i 

administracyjnej 

Udział kadry 

orzeczniczej i 

administracyjnej w 

szkoleniach 

organizowanych 

przez Prokuraturę 

Okręgową w 

Olsztynie, 

prokuraturę 

Apelacyjną w 

Białymstoku, 

Prokuraturę 

Generalną, Krajową 

Szkołę Sądownictwa 

i Prokuratury 



 

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017. 

 

 

l/p Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Planowane 

podzadania 

budżetowe 

służące realizacji 

celu 

Podjęte 

podzadania 

budżetowe służące 

realizacji celu 

nazwa planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

roku   

osiągnięta 

wartość na 

koniec roku 

1 2 3  4 5 6 7 

1. Zagwarantowanie 

bezpieczeństwa państwa i 

obywateli 

 

 

Wskaźnik 

pozostałości 

spraw karnych na 

następny okres 

sprawozdawczy 

 

1,05 

 

1,39 

1.Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2. Realizacja 

zadań Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 

1. Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2. Realizacja zadań 

Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 

2. Poprawa sprawności i 

skuteczności zwalczania 

przestępstw  

Wskaźnik 

skuteczności 

ścigania 

85 84,3 1.Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2.Realizacja zadań 

Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 

1.Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2.Realizacja zadań 

Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 



3. Poprawa efektywności 

postępowania sądowego 

Wskaźnik 

efektywności 

postępowania 

sądowego 

87 87,7 1.Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2.Realizacja zadań 

Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 

1.Realizacja zadań 

w zakresie 

postępowania 

karnego. 

2.Realizacja zadań 

Prokuratora 

Okręgowego w 

Olsztynie 

 

 

 

 

 

  PROKURATORA OKRĘGOWEGO 
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