CEL 6.
SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURA
Objaśnienia:
stan wdrażania działania/narzędzia realizacji: „R” – realizowane; „P” – planowane, „Z” – zakończone; „W” - wycofane,
kolor niebieski - realizacja działania/narzędzia realizacji będzie wiązała się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2007-2013

Typ działania

Podejmowane
działania/narzędzia
realizacji

Harmonogram
Termin
rozpoczęcia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Termin
zakończenia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Forma
zakończenia
działania

Organ/Organy

Oczekiwane
efekty

współpracujący

Zadanie

wiodący

Lp.

Planowane
wsparcie ze
środków
europejskich
TAK/NIE

stan wdrażania
działania/narzędzia
realizacji

kolor żółty – realizacja działania/narzędzia realizacji będzie wiązała się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2014-2020

Kierunek interwencji 6.1.

Usprawnienie sądownictwa
1

eUsługi dla
obywatela

inwestycyjne

1. Portal Informacyjny (PI)

maj
2012

czerwiec
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Umożliwienie
uprawnionym i
upoważnionym
podmiotom na
podstawie przepisów
procedur sądowych
dostępu do informacji
na temat spraw
toczących się z
udziałem
zainteresowanego
użytkownika za
pośrednictwem sieci
Internet

NIE

R

inwestycyjne

2. Portal Orzeczeń (PO)

luty
2012

czerwiec
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Udostępnianie
orzeczeń sądów
powszechnych w
Internecie

NIE

R
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inwestycyjne

3. Wortal wymiaru
sprawiedliwości

listopad
2012

czerwiec
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Zaprojektowanie,
wykonanie i
wdrożenie we
wszystkich sądach
wortalu, który
dostarczy
podstawowych usług
dla obywatela:
- E-Wokanda
- Wyszukiwarka
sądów wg obszaru
właściwości
- „Jak załatwić
sprawę”
- Wyszukiwanie
zamówień
publicznych
- Wyszukiwanie ofert
pracy
- Wyszukiwanie
opłat sądowych za
pomocą tabeli opłat

TAK

R

inwestycyjne

4. Realizacja projektu:
Elektroniczna Księga
Wieczysta (eKW)

styczeń
2012

listopad
2015

Wejście w życie
ustawy

MS

-

Usprawnienie
świadczenia usług w
zakresie ksiąg
wieczystych

TAK

R

inwestycyjne

5. Elektroniczna rejestracja
spółki jawnej i
komandytowej w trybie
jednego dnia (S-24)

styczeń
2012

grudzień
2014

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

TAK

R

inwestycyjne

6. Wymiana danych w postaci
elektronicznej pomiędzy
sądami a prokuraturami

październik
2012

grudzień
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

Rejestracja spółki
jawnej i
komandytowej w
terminie jednego
dnia.
Pełna funkcjonalność
systemów
repertoryjnobiurowych
funkcjonujących w
wydziałach karnych w
sądach i systemu
informatycznego
obsługującego
prokuratury.

NIE

W

legislacyjne

7.

czerwiec
2012

styczeń
2015

Wejście w życie

MS

Tryb zakładania
spółek, ich zgłaszanie
i rejestracja w
Krajowym Rejestrze

NIE

R

Przygotowanie projektu
ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw

PG

-
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Sądowym będzie
przebiegać w systemie
teleinformatycznym.
Wprowadzenie
ułatwień w
prowadzeniu
działalności
gospodarczej w
formie spółki z o.o.
poprzez reformę
struktury majątkowej
tej spółki przy
jednoczesnym
zapewnieniu
odpowiednich
instrumentów ochrony
wierzycieli spółki i
uczynienie kapitału
zakładowego
instytucją
fakultatywną.
2

Usprawnienie pracy
sądów

inwestycyjne

1. Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru (EPO)

luty
2011

grudzień
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

PG

inwestycyjne

2. E-Płatności

kwiecień
2013

lipiec
2015

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

inwestycyjne
edukacyjne

3. Realizacja projektu e-karta
zapewniającego sądom
powszechnym możliwości
przekazywania drogą
elektroniczną do Krajowego

styczeń
2013

grudzień
2017

protokół odbioru

MS

Sądy
powszechne

umożliwienie
składania pism
procesowych w
postaci
elektronicznej
Zastąpienie
Zwrotnego
Potwierdzenia
Odbioru
elektronicznym
formularzem
przekazywanym za
pomocą sieci
teleinformatycznej
ułatwianie
wnoszenia opłat za
czynności sądowe
oraz obniżenie
kosztów obsługi
finansowej spraw
sądowych
Dostosowanie
systemów
biurowości sądów
powszechnych do
systemu e- karta.

NIE

R

TAK

R

NIE

R
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inwestycyjne

Rejestru Karnego kart
rejestracyjnych oraz
zawiadomień o zmianach
ewidencyjnych. Przeszkolenie
pracowników sądów
powszechnych w ww. zakresie
4. Realizacja projektu - Centralny listopad
System Sądowy (CaSuS)
2014
zapewniającego budowę i
wdrożenie jednolitego systemu
komunikacji obywatela z sądem
przy użyciu dokumentu
elektronicznego przesyłanego
siecią Internet

czerwiec
2020

Budowa i
wdrożenie
elektronicznego
obiegu
dokumentów
związanych z
procedurami
sądowym

inwestycyjne

5. Wdrożenie protokołu
elektronicznego (E-protokół)

lipiec
2010

grudzień
2017

Odbiór sprzętu i
oprogramowania
Odbiór sprzętu i
oprogramowania

legislacyjne
inwestycyjne

6. Jedno okienko

czerwiec
2011

grudzień
2014

Wejście w życie
ustawy

(Przygotowanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o
Krajowym Rejestrze
Sądowym i niektórych innych
ustaw w celu usprawnienia
funkcjonowania tzw. „1
okienka” , zakup niezbędnego
sprzętu i oprogramowania dla
uruchomienia jednego
okienka)

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Usprawnienie pracy
orzeczniczej i
sekretarskiej

NIE

R

TAK

R

NIE

Z

Usprawnienie
komunikacji między
obywatelem a
sądem

MS

-

MS

-

Realizacja ustawy z
dnia 29.04.2010 r. o
zmianie k.p.c. w
zakresie
technicznego
umożliwienia
rejestracji,
przechowywania i
udostępniania zapisu
posiedzenia jawnego
tzw. E-protokołu
Przyspieszenie i
ułatwienie
rozpoczynania
działalności przez
wszystkie podmioty
podlegające wpisowi
do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Automatycznie
nadanie numerów,
odpowiednio REGON
i NIP bez potrzeby
składania przez
podmiot
dodatkowych
wniosków i
formularzy. Nadane
numery NIP i
REGON będą
niezwłocznie,
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inwestycyjne

7. Elektroniczne archiwum
sądowe

styczeń
2015

grudzień
2020

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

NDAP
MKiDN

styczeń
2017

grudzień
2019

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Działanie realizowane w
oparciu o dwa projekty:
Centralne Archiwum
Protokołów Elektronicznych
(CAPE) oraz Projekt RFID w
ramach projektu
predefiniowanego
„Informatyczne centra
archiwalne dla sądów
powszechnych – system
zarządzania aktami
sadowymi”.

legislacyjne
inwestycyjne

8. Integracja systemów
sądowych z rejestrami
publicznymi

automatycznie
zamieszczane w
KRS.
Realizacja projektu
zmierzającego do
zwiększenia
efektywności
funkcjonowania
wymiaru
sprawiedliwości
poprzez stworzenie
mechanizmu
udostępniania
danych obywatelom
upoważnionym do
uzyskania dostępu
do akt sądowych
oraz stworzenie
mechanizmu
wymiany danych z
innymi organami
wymiaru
sprawiedliwości oraz
archiwami
państwowymi w
zakresie materiałów
archiwalnych.
Zwiększenie
bezpieczeństwa
obrotu prawnego
poprzez zapewnienie
referencyjności
informacji
utrzymywanych w
systemach.

TAK

R

TAK

P

TAK

R

Przyspieszenie,
ułatwienie i
zmniejszenie
kosztów
procedowania spraw
oraz ograniczenie
liczby błędów w
przekazywanych
dokumentach.
inwestycyjne

9. Zintegrowany System
Rachunkowości i Kadr (ZSRK)

marzec
2008

czerwiec
2015

Wdrożenie
systemu
informatycznego

MS

-

Usprawnienie
procesów
finansowych i
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edukacyjne

10. Przeprowadzenie szkoleń
dla pracowników sądowych
punktu obsługi interesanta

kwiecień
2015

grudzień
2015

Protokół
odbiorczy

MS

-

legislacyjne

11. Przygotowanie projektu
ustawy - Prawo
restrukturyzacyjne

listopad
2012

styczeń
2015

Wejście w życie
Ustawy

MS

-

luty 2018 - w
zakresie
systemu
teleinformatyc
znego CRRU -

Wdrożenie
systemu
teleinformatycznego CRRU

(projekt

realizuje również
kierunek
interwencji
5.2.
Ochrona praw i interesów
konsumentów)

kadrowych w sądach
poprzez
wprowadzenie w
sądach
powszechnych i w
MS, nowego
narzędzia
informatycznego
obsługującego
procesy finansowe i
kadrowe sądów, a
także centralnego
systemu zakupów
zintegrowanego z
ZSRK oraz platformy
integrującej ZSRK z
systemem
wspomagającym
pracę merytoryczną
sądów.
podniesienie
kompetencji
pracowników
sądowych
Zwiększenie
efektywności
postępowania
sądowego, z
położeniem nacisku
na restrukturyzację
majątkową
przedsiębiorcy;

NIE

P

NIE

R

Podniesienie
szybkości i
efektywności
restrukturyzacji i
upadłości,
odformalizowania
postepowań i
szersze
wykorzystanie w
nich nowoczesnych
narzędzi
teleinformatycznych,
jak również
zwiększenie
odpowiedzialności
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legislacyjne

legislacyjne

12. Przygotowanie projektu
ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o
Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

listopad
2012

13. Przygotowanie projektu
ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz
niektórych innych ustaw

lipiec
2013

październik
2014

wejście w życie
ustawy

MS

-

MS

-

(Dz. U. z 2014 r.
poz. 512)

1 czerwca
20151

wejście w życie
ustawy

nierzetelnych i
upadłych dłużników
skrócenie czasu
trwania procedury
powołania do
pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego
wykorzystaniu
środków komunikacji
elektronicznej w
procesie powołania
na stanowisko
sędziego oraz
uproszczenie
istniejących
procedur
- usprawnienie
organizacji pracy
sądów, w tym w
zakresie
informatyzacji
postępowań
sądowych,

NIE

Z

NIE

R

- umożliwienie
wykonywania w
systemie
teleinformatycznym
na żądanie sądu
transkrypcji zapisu
dźwiękowego albo
obrazu i dźwięku z
przebiegu
posiedzenia
jawnego;
- usprawnione
zarządzanie
menedżerskie w
sądach;
- zmiana w
organizacji
działalności sądów,
m. in. racjonalne
wykorzystania kadry
orzeczniczej i
1

Na dzień 20 marca 2015 r. – projekt oczekiwał na podpis Prezydenta RP – od tego uzależnione są terminy oraz uznanie działania za zakończone.

122 | S t r o n a

środków
finansowych
wydatkowanych na
funkcjonowanie
wymiaru
sprawiedliwości,
zmianę zasad
delegowania
sędziów.
inwestycyjne
instytucjonalne

inwestycyjne
instytucjonalne

14. Wdrożenie nowoczesnych
narzędzi budżetowych i
rachunku kosztów oraz ich
integracja z systemem
kontroli zarządczej

lipiec
2015

15. Centra Usług Wspólnych

lipiec
2015

grudzień
2019

Wdrożenie/uspra
wnienie narzędzi
informatycznych

MS

-

Poprawa
efektywności
wydatkowania
środków publicznych
w sądach
powszechnych
poprzez wdrożenie
modelu zarządzania
finansami sądów
opartego o
integracje kontroli
zarządczej z
budżetowaniem
produktów oraz
zarządzaniem
kosztami i wartością
sprawy sądowej

TAK

P

MS

-

Zwiększenie
efektywności
wydatkowania
środków publicznych
w sądach
powszechnych
poprzez konsolidację
(w tym zmniejszenie
kosztochłonności)
wybranych procesów
z zakresu obsługi
finansowej oraz
kadrowej sądów
powszechnych, w
Centrach Usług
Wspólnych na
poziomie
poszczególnych
apelacji

TAK

P

MS

-

Realizacja projektu
mającego na celu

TAK

P

Wdrożenie
zmian
instytucjonalnoorganizacyjnych
w zakresie
procesów
obsługowych

grudzień
2019

Wdrożenie/uspra
wnienie narzędzi
informatycznych
Wdrożenie
zmian
instytucjonalnoorganizacyjnych
w zakresie
procesów
obsługowych

3

Usprawnienie
wybranych

inwestycyjne

1. Rozwój systemu
teleinformatycznego

styczeń
2016

grudzień
2017

Odbiór sprzętu i
oprogramowania
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postępowań
sądowych

wspomagającego
Elektroniczne Postępowanie
Upominawcze

inwestycyjne

2. Odmiejscowienie
postępowań sądowych

zapewnienie
spójności danych, w
tym w połączeniu z
systemem, którego
celem jest
zapewnienie
trwałości akt
sądowych, umożliwi
ich długotrwałe
przechowywanie i
archiwizację. W
ramach projektu
zostanie
zmodyfikowany
system
informatyczny.
styczeń
2017

grudzień
2022

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Realizacja projektu
umożliwiającego
prowadzenie
rozprawy bez
obowiązkowego
osobistego
stawiennictwa w
sądzie, skorzystanie
z usług wymiaru
sprawiedliwości
przez obywateli i
przedsiębiorców
niezależnie od
miejsca ich
przebywania.

TAK

P

Wykorzystanie
technologii
teleinformatycznych
pozwalających na
dwustronną
komunikację z
sądem.
Redukcja kosztów,
szczególnie w
przypadku rozpraw
transgranicznych
Zmiana wizerunku
wymiaru
sprawiedliwości jako
instytucji przyjaznej
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obywatelom i
przedsiębiorcom.
4

Optymalizacja
usług
informatycznych

-

udostępnienie
zintegrowanych
usług w obszarach
spraw
gospodarczych,
cywilnych,
rodzinnych oraz
pracy i ubezpieczeń
społecznych

TAK

W

MS

-

Zwiększenie
poziomu świadczenia
usług
informatycznych dla
wymiaru
sprawiedliwości, co
skutkuje
zwiększeniem
efektywności
świadczonych usług
dla obywatela i
przedsiębiorcy.

TAK

W

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

zwiększenie
efektywności
funkcjonowania
wymiaru
sprawiedliwości.

TAK

P

Protokół odbioru
systemu,
sprzętu,
integracji
Wejście w życie
ustawy

MS

-

TAK

R

MS

-

NIE

R

Wejście w życie
regulaminu
wewnętrznego

MS

-

Usprawnienie
udostepnienia
danych z Krajowego
Rejestru Karnego
Optymalizacja
procesów w KRK,
sądach i innych
podmiotach
optymalizacja
wykorzystania
zasobów ludzkich

NIE

R

inwestycyjne

1. Realizacja projektu
styczeń
zmierzającego do integracji
2015
rozproszonych usług
świadczonych przez sądy, ich
optymalizacja i zunifikowanie.

grudzień
2018

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

inwestycyjne

2. Stworzenie centralnego
systemu wsparcia
pracowników resortu
sprawiedliwości
korzystających z systemów
informatycznych.

sierpień
2014

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

inwestycyjne

3. Realizacja projektu mającego styczeń
na celu zapewnienie spójności 2016
danych, w tym w połączeniu
z systemem, którego celem
jest zapewnienie trwałości akt
sądowych, umożliwi ich
długotrwałe przechowywanie
i archiwizację. W ramach
projektu zostanie
zmodyfikowany system
informatyczny.

grudzień
2017

inwestycyjne
edukacyjne
organizacyjne

4. Realizacja projektu KRK 2.0

luty
2015

grudzień
2018

legislacyjne

5. ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym i akty
powiązane

luty
2015

grudzień
2018

organizacyjne

6. Optymalizacja procesów
wewnętrznych Krajowego
Rejestru Karnego

luty
2015

grudzień 2018

październik
2012

MS
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B-KRK i/lub
innych

Kierunek interwencji 6.2.

Zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej
1

Zwiększenie
dostępności do
egzekucji sądowej

legislacyjne

2

Usprawnienie
procesu
prowadzenia
postępowania w
przedmiocie
nadania klauzuli
wykonalności
bankowemu
tytułowi
egzekucyjnemu

inwestycyjne

1. Prowadzenie prac
legislacyjnych w zakresie
stworzenia funkcjonalnych
ram strukturalnych
wykonywania zawodu
komornika sądowego z
uwzględnieniem optymalnego
dostępu obywateli do
egzekucji sądowej, w
warunkach systematycznie
wzrastającej liczby
komorników działających w
ramach konkurencji. Nadto
utworzenie racjonalnego i
skutecznego nadzoru
administracyjnego i
judykacyjnego nad
komornikami sądowymi i
egzekucją.
1. Realizacja projektu:
Elektroniczny Bankowy
Tytuł Egzekucyjny (EBTE)

styczeń
2013

czerwiec
2015

Wejście w życie
ustawy o
komornikach
sądowych

MS

Prezesi
sądów
apelacyjnych

Zwiększenie
skuteczności
nadzoru
administracyjnego i
judykacyjnego nad
komornikami
sądowymi i
postępowaniem
egzekucyjnym.
Poszerzenie zakresu
specjalizacji sędziów
w obszarze
egzekucji sądowej

NIE

R

styczeń
2011

grudzień
2016

Odbiór sprzętu i
oprogramowania

MS

-

Poprawa
efektywności pracy
sądów w procesie
prowadzenia
postępowania w
przedmiocie nadania
klauzuli
wykonalności
bankowemu
tytułowi
egzekucyjnemu.
Rozwój systemu
teleinformatycznego
wspomagającego
Elektroniczny
Bankowy Tytuł
Egzekucyjny

NIE

R

Zmiana reakcji
prawnokarnej na
popełnione
przestępstwa między

TAK

R

Kierunek interwencji 6.3

Nowoczesna i efektywna probacja
1

Upowszechnienie
stosowania kar nie
izolacyjnych i
środków

edukacyjne
promocyjne
informacyjne
inwestycyjne

1. Realizacja projektu
umożliwiającego
poszerzenie posiadanej
wiedzy i umiejętności przez

wrzesień
2014

grudzień
2015

Udział w
szkoleniach min.
5000 osób;
udział w

MS

Wykonawcy
działań
wyłonieni w
trybie PZP
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probacyjnych w
systemie
sądownictwa
karnego

2

Zwiększenie
skuteczności
resocjalizacji osób
poddanych
oddziaływaniom
probacyjnym

sędziów, prokuratorów
sądowych, funkcjonariuszy
Policji, Służby Więziennej,
pracowników jednostek
samorządu terytorialnego
poprzez udział w
szkoleniach, konferencjach,
a także wizytach studyjnych
w Norwegii, których celem
będzie m.in. wykorzystanie
rozwiązań i doświadczeń
partnera norweskiego.

Legislacyjne
instytucjonalne

1. Przeprowadzenie
kompleksowych zmian w
zakresie ustrojowego,
organizacyjnego i
proceduralnego
funkcjonowania kuratorskiej
służby sądowej.

wizytach
studyjnych w
Norwegii 80
osób; raport
końcowy,
publikacje w
kwartalniku
Probacja, case
book.

luty
2012

grudzień
2020

Wejście w życie
ustawy

innymi przez zmianę
proporcji orzekanych
kar na korzyść kar
wolnościowych, jak
również udzielenie
wsparcia grupom
docelowym
pozwalającego na
poszerzenie
posiadanej wiedzy i
umiejętności

MS

-

Poprawienie jakości i
efektywności pracy
kuratorów sądowych
oraz
zracjonalizowanie
kosztów
funkcjonowania
wymiaru
sprawiedliwości w
obszarze
wykonywania
orzeczeń karnych,
rodzinnych i
nieletnich.

NIE

R

-

Zwiększenie działań
na rzecz osób
dotkniętych
przemocą w rodzinie
oraz osób
realizujących
zadania z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
tj. pracujących z
pokrzywdzonymi w
rodzinie w
Ośrodkach Pomocy
dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem
Bezpośrednie
korzyści z projektu

TAK

R

Wdrożenie
zmian

Kierunek interwencji 6.4

Zwiększenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem
1

Wzmocnienie
działań na rzecz
ofiar przemocy w
rodzinie

inne
edukacyjne

1. Działania:
1) szkolenia dla osób
pracujących z
pokrzywdzonymi
przemocą w rodzinie w
Ośrodkach Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem,
2) spotkania edukacyjne dla
pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie,
3) działania psychoedukacyjne dla osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie.

maj
2013

grudzień
2015

Protokół
odbiorczy

MS
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osiągną osoby
pracujące z
pokrzywdzonymi
przemocą w rodzinie
w Ośrodkach
Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem oraz
pokrzywdzeni
przemocą w rodzinie
2

Wzmocnienie
pozycji
pokrzywdzonych
przestępstwem
oraz wsparcie
świadków
postępowaniu
karnym

inne
edukacyjne

1. Projekt, realizowany
wspólnie z partnerem
norweskim (Norweska Krajowa
Administracja Sądowa - NCA)
przewiduje działania na rzecz
pokrzywdzonych
przestępstwem zwłaszcza
pokrzywdzonych wrażliwych
oraz występujących w
postępowaniu karnym w
charakterze świadków.
W ramach projektu zostaną
przeprowadzone działania na
rzecz pokrzywdzonych
przestępstwem:
- ogólnopolska kampania
informacyjna dotycząca
uprawnień przysługujących
pokrzywdzonym ze
wskazaniem, jak je realizować;
- wsparcie psychologiczne i
prawne udzielane
pokrzywdzonym w zależności
od ich potrzeb przez
specjalistów w Ośrodkach
Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem;
- szkolenia dla osób, które
zawodowo pracują z
pokrzywdzonym; planowany
jest udział w szkoleniach
sędziów, prokuratorów,
kuratorów sądowych oraz
pracowników Ośrodków
Pomocy dla Osób

kwiecień
2014

grudzień
2015

Rozliczenie
projektu

MS

-

- zwiększony dostęp
do wymiaru
sprawiedliwości, w
tym dla
pokrzywdzonych
tzw. wrażliwych,
- wzrost poziomu
wiedzy na temat:
1) sposobu
wspierania
pokrzywdzonych
przestępstwem,
zwłaszcza tzw.
pokrzywdzonych
wrażliwych,
2) praw i obowiązków
świadka w
postępowaniu
karnym,
3) uprawnień
pokrzywdzonych w
postępowaniu
karnym opraw i
obowiązków
świadka w
postępowaniu
karnym,
- zapewnienie
maksymalnie
komfortowych
warunków do
przesłuchań dzieci
ofiar/świadków w
postępowaniu
karnym,
- podniesienie
kompetencji

NIE

R
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Pokrzywdzonych
Przestępstwem.
Część projektu dotycząca
wsparcia świadków w
postępowaniu karnym będzie
obejmowała przeszkolenie
pracowników Punktów Obsługi
Interesanta (urzędników
sądowych) w zakresie pomocy
prawnej i faktycznej dla
świadków w postępowaniu
karnym.
Działaniem, które wpisuje się
zarówno w część dotyczącą
wzmocnienia pozycji
pokrzywdzonych
przestępstwem, jak i wsparcia
świadków w postępowaniu
karnym będzie utworzenie
kolejnych 20 tzw. przyjaznych
pokoi przesłuchań dla dzieci, w
których przesłuchiwani są
małoletni świadkowie,
włącznie z małoletnimi
pokrzywdzonymi.
legislacyjne

2. Projekt ustawy o ochronie
pokrzywdzonego i świadka
w postępowaniu karnym

sędziów,
prokuratorów,
kuratorów i
personelu z
Ośrodków Pomocy
dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem oraz
pracowników
obsługi interesanta
- upowszechnienie
informacji na temat
projektu,
- stworzenie pokoi
przesłuchań.

Styczeń
2014

listopad
2014

Wejście w życie
ustawy
(ustawa przyjęta
28 listopada
2014 r., weszła
w życie 8
kwietnia 2015 r.)

MS

-

- wprowadzenie
instrumentów
ochrony i pomocy
pokrzywdzonemu i
świadkowi w
procesie karnym,

NIE

Z

- wprowadzenie
standardów ochrony
pokrzywdzonego
zgodnie z dyrektywa
2012/29/UE oraz
rozszerzenie
niektórych z
przyznanych
uprawnień na
świadków;
- wprowadzenie,
zgodnie z dyrektywa
2011/99/UE,
mechanizmu
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Europejskiego
Nakazu Ochrony
umożliwiającego
osobom
chronionym, w
szczególności
ofiarom pomocy
domowej, dalszego
korzystania z
orzeczonych
środków ochrony na
terytorium innych
państw
członkowskich UE

Kierunek interwencji 6.5.
Rozpowszechnianie alternatywnych form rozwiązywania sporów
1

Propagowanie
alternatywnych
metod
rozwiązywania
sporów

edukacyjne
promocyjne
informacyjne

1. Przeprowadzenie badań oraz
szkoleń dla 840 sędziów,
prokuratorów i mediatorów
w
zakresie
metodyki
szkoleniowej oraz kampanii
informacyjnej.
Projekt realizowany wspólnie
z partnerem norweskim
(Norweska
Krajowa
Administracja Sadowa –
NCA) PRZEWIDUJE działania
ukierunkowane
na
propagowania
alternatywnych
metod
rozwiązywania sporów. w
ramach projektu zostaną
zrealizowane
następujące
działania:
- przeprowadzenie badań:
a. rozpoznanie potrzeb
szkoleniowych
sędziów,
prokuratorów
i
mediatorów;
b. określenie medialnej
strategii komunikacyjnej
dla kampanii informacyjnej
propagującej mediację;
c.
diagnoza
stanu
stosowania mediacji w
Polsce.
- Organizacja szkoleń dla
m.in. sędziów, prokuratorów

lipiec
2014

grudzień
2015

Protokół
odbiorczy

MS

Norweska
Krajowa
Administracj
a Sądowa
(NCA –
partner
projektu)

Opracowanie raportu
zawierającego m.in.
Wskazanie przyczyn
zbyt niskiej - w
stosunku do
oczekiwań popularności
mediacji; metod,
działań, które należy
wdrożyć by
upowszechnić
zastosowanie
mediacji w Polsce.

NIE

R

Podniesienie
kompetencji
sędziów,
prokuratorów i
mediatorów w
zakresie
alternatywnych
metod
rozwiązywania
sporów.
Upowszechnienie
wiedzy na temat
alternatywnych
metod
rozwiązywania
sporów, w tym
mediacji.
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i mediatorów w zakresie
mediacji,
realizacja
kampanii
informacyjnej propagującej
mediacje.
legislacyjne

2. Wdrożenie do polskiego
porządku prawnego
Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady
2013/11/UE z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie
alternatywnych metod
rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (Dz.
U.UE.L.2013.165.63)

lipiec
2013

lipiec
2015

wejście w życie
ustawy

UOKiK

ULC, KNF,
UKE, URE,
UTK, inne

zapewnienie
konsumentom
możliwości
dobrowolnego
składania skarg na
działania
przedsiębiorców do
podmiotów
oferujących
niezależne,
bezstronne,
przejrzyste,
skuteczne, szybkie i
uczciwe alternatywne
metody rozstrzygania
sporów

NIE

R

zwiększenie
odpowiedzialności
prokuratora za
podejmowane
decyzje,

NIE

R

Kierunek interwencji 6.6.

Skuteczna prokuratura

1

Zwiększenie
skuteczności
działania
prokuratury

legislacyjne

1. Przygotowanie projektu
ustawy – Prawo o
prokuraturze

czerwiec
2012

2016

Wejście w życie
ustawy

MS

-

zwiększenie kontroli
nad działalnością
Prokuratora
Generalnego oraz
prokuratury
lepsza organizacja
pracy oraz
racjonalizacja
zatrudnienia i
zarządzania kadrami
w prokuraturze
uporządkowanie
relacji między
prokuraturą
powszechną a
prokuraturą
wojskową i pionem
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śledczym Instytutu
Pamięci Narodowej
2

Usprawnienie
procesu
przekazywanie
informacji do
Krajowego Rejestru
Karnego (w ramach
projektu KRK-2)

inwestycyjne

3

Poprawa
skuteczności
prowadzonych
postępowań

inwestycyjne
instytucjonalne
edukacyjne
legislacyjne

1. Przygotowanie i zakup
oprogramowania
umożliwiającego
prokuraturom przekazywanie
do KRK drogą elektroniczną
zawiadomień o rozesłaniu listu
gończego, zawiadomień o
odwołaniu listu gończego
oraz zawiadomień o uchyleniu
tymczasowego aresztowania
1. Budowa i wdrożenie
centralnego systemu
przetwarzania i udostępniania
danych wszystkim
powszechnym jednostkom
organizacyjnym prokuratury

styczeń
2015

marzec
2018

protokół odbioru

MS

PG

Skrócenie obiegu
informacji

NIE

R

styczeń
2013

styczeń
2020

wdrożenie
systemu

PG

MSW, MS

Wzrost skuteczności
prowadzonych
postepowań
przygotowawczych i
skrócenie obiegu
informacji.
Udostępnienie
zdigitalizowanych
akt Sądom, Policji i
stronom postepowań

TAK

R

2. Utrzymanie i modernizacja
elektronicznych systemów
dostępu i wymiany informacji
z zewnętrznymi bazami
danych (w tym w
szczególności z: SIS, PESEL,
KSI, KCIK, CEPiK, KRK, NKW,
KRS, NOE.Net, Regon)
3. Rozbudowa i utrzymanie
Systemu Informatycznego
Prokuratury - Libra

styczeń
2013

grudzień
2020

zachowanie
wysokiego
poziomu
technologiczneg
o systemu

MSW, MS,
MAiC, GUS

TAK

R

styczeń
2013

grudzień
2018

wdrożenie
nowego systemu
o nazwie SIPNET

MSW, MS

TAK

R

4. Budowa systemu bezpiecznej
wymiany informacji drogą
elektroniczną z
wykorzystaniem
ogólnopolskiej sieci transmisji
danych oraz zapewnienie
warunków dostępu do danych
przetwarzanych w
elektronicznych systemach i
bazach danych
5. Wdrożenie i utrzymanie
systemu bezpiecznej poczty

styczeń
2013

grudzień
2020

zachowanie
wysokiego
poziomu
technologiczneg
o systemu

MSW, MS

TAK

R

TAK

R

styczeń
2014

grudzień
2016

wdrożenie
systemu

-
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elektronicznej i związanej z
tym infrastruktury PKI
6. Rozbudowa systemów
wspomagających prowadzenie
analizy kryminalnej w m. in.
sprawach gospodarczych i
cyberprzestępczości

4

Opracowanie
skutecznych
mechanizmów
zarządzania i
optymalizacji
kosztów
funkcjonowania
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury

legislacyjne
inwestycyjne
instytucjonalne
edukacyjne

7. Wdrożenie i utrzymanie
systemu digitalizacji akt
postępowań
przygotowawczych oraz
utworzenie lokalnych i
centralnego repozytorium akt
w postaci cyfrowej w
powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury
1. Opracowanie koncepcji i
wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Rachunkowości i
Kadr w prokuraturze

2. Wypracowanie i wdrożenie
modelowych rozwiązań w
zakresie zarządzania
jednostkami
organizacyjnymi prokuratury

styczeń
2015

I etap
– styczeń 2013
II etap
– styczeń
2015

styczeń
2016

styczeń
2013

grudzień
2020

I etap
– lipiec 2015

Wdrożenie
systemu i
zachowanie
wysokiego
poziomu
technologiczneg
o systemów
wdrożenie
systemu

-

TAK

R

-

TAK

R

TAK

P

TAK

R

II etap –
grudzień
2020

grudzień
2020

grudzień
2020

opracowanie
koncepcji i
wdrożenie
systemu

PG

wdrożenie
modelowych
rozwiązań

Krajowa
Szkoła
Sądownictwa i
Prokuratury

MF

Usprawnienie
rachunkowości w
prokuraturze,
Podniesienie
kompetencji kadr z
zakresu prowadzenia
rachunkowości w
prokuraturze

PG

Poprawa
efektywności
zarządzania
powszechnymi
jednostkami
organizacyjnymi
prokuratury,
Wdrożenie
rozwiązań
zmierzających do
przebudowania
istniejącego systemu
organizacyjnego w
oparciu o najnowsze
osiągnięcia wiedzy o
zarządzaniu,
Podniesienie
kompetencji kadr z
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zakresu sprawnego
zarządzania
prokuraturą.

5

6

Wypracowanie
standardów i metod
efektywnego
zarządzania
zasobami
kadrowymi
w prokuraturze

Poprawa wizerunku
i zaufania do
prokuratury

legislacyjne
instytucjonalne
inwestycyjne
edukacyjne

inwestycyjne
instytucjonalne
edukacyjne

3. Pozyskiwanie siedzib
powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
w trwały zarząd

styczeń
2013

grudzień
2020

pozyskanie jak
największej
liczby siedzib w
trwały zarząd

PG

-

Zmniejszenie
nakładów
finansowych na
siedziby
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury.

NIE

R

1. Wprowadzenie oceny
okresowej prokuratorów

październik
2013

czerwiec
2015

standaryzacja
okresowej oceny
prokuratorów

PG

-

Standaryzacja oceny
okresowej
prokuratorów,

TAK

R

TAK

R

TAK

R

TAK

P

Podniesienie
kompetencji kadr z
zakresu
oceny
okresowej
prokuratorów
2. Standaryzacja pracy kadry
administracyjnej
prokuratury w szczególności
poprzez wprowadzenie
opisu i wartościowania
stanowisk oraz ujednolicenie
oceny okresowej
pracowników

grudzień
2013

1. Wdrożenie systemu SIPnet
– udostępnienie zasobów
Systemu Informatycznego
Prokuratury dla obywateli –
stron postępowania

grudzień
2013

2. Wdrożenie e-Biura
Podawczego Prokuratury

styczeń
2019

grudzień
2016

standaryzacja
oceny okresowej
kadry
urzędniczej i
wprowadzenie
opisu i
wartościowania
stanowisk

PG

grudzień
2020

wdrożenie
systemu

PG

grudzień
2020

wdrożenie
e-Biura
Podawczego

MS

Ujednolicenie i
udoskonalenie zasad
oceny okresowej
kadry
administracyjnej
prokuratury
Podniesienie
kompetencji kadr z
zakresu oceny
okresowej
pracowników
prokuratury

MS, MSW

MS, MSW

Ułatwienie
obywatelowi
dostępu do
danych/informacji
dotyczących pracy
prokuratury poprzez
publiczną sieć
Internet,
Skrócenie
czasu
obiegu
korespondencji,
Umożliwienie
obywatelom
elektronicznego
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składania
dokumentów
prokuraturze.
3. Wdrożenie Portalu
Informacyjnego Prokuratury
i unifikacja stron
internetowych i
intranetowych prokuratury

4. Standaryzacja pracy biur
podawczych

7

Podnoszenie
kompetencji kadr
prokuratury

edukacyjne

1. Zwiększenie liczby szkoleń
specjalistycznych
prokuratorów oraz
dostosowanie szkoleń do
bieżących potrzeb
prokuratury, w tym
podnoszących kwalifikacje
kadry zarządzającej oraz z
zakresu języków obcych
2. Rozwój specjalizacji
prokuratorów i podniesienie
kwalifikacji kadry
administracyjnej poprzez
system szkolenia
ustawicznego

grudzień
2013

styczeń
2016

grudzień
2020

grudzień
2020

styczeń
2016

grudzień
2020

styczeń
2016

grudzień
2020

wdrożenie
portalu
i zachowanie
wysokiego
poziomu
technologiczneg
o stron
internetowych i
intranetowych

-

standaryzacja
pracy biur
podawczych

-

Utworzenie
zcentralizowanej
platformy
komunikacji
prokuratury ze
społeczeństwem
oraz mediami,

TAK

R

TAK

P

TAK

P

TAK

P

Poprawa wizerunku
prokuratury poprzez
wzmocnienie
obecności w
mediach
elektronicznych.
Ujednolicenie pracy
biur podawczych,
Podniesienie
kompetencji
pracowników
prokuratury
wykonujących
obowiązki w biurach
podawczych.
PG/
Krajowa
Szkoła
Sądownictwa i
Prokuratury

specjalizacja
prokuratorów i
podniesienie
kwalifikacji kadry
administracyjnej

w

-

podniesienie
kompetencji
prokuratorów oraz
kadry zarządzającej
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