Plan działalności
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
na rok 2022
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022 w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez
ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)
Mierniki określające
stopień realizacji celu1)
Planowana
wartość do
Lp.
Cel
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
1
2
3
4
1.

Przygotowanie aplikantów do
wykonywania zawodu
sędziego, prokuratora, asesora
sądowego, asesora
prokuratury

Liczba aplikantów
przygotowywanych do
wykonywania zawodu
sędziego, prokuratora,
asesora sądowego, asesora
prokuratury

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu2)

Odniesienie do dokumentu o charakterze
strategicznym3)

5

6

Przeprowadzenie aplikacji
sędziowskiej X, XI, XII, XIII
rocznika
1333

Przeprowadzenie aplikacji
prokuratorskiej X, XI, XII, XIII
rocznika
Przeprowadzenie aplikacji
uzupełniającej sędziowskiej I, II, III
rocznika
Przeprowadzenie aplikacji
uzupełniającej prokuratorskiej I, II,
III rocznika

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
2) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
1)

2.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych sędziów,
prokuratorów, asesorów
sądowych, referendarzy
sądowych, asystentów
sędziów, asesorów
prokuratury, asystentów
prokuratorów, kuratorów
zawodowych oraz urzędników
sądów i prokuratury

Liczba osób, które
skorzystają z form
doskonalenia
zawodowego
prowadzonego przez
KSSiP

22 725

Organizacja szkoleń i studiów
podyplomowych, konferencji, w tym
również o charakterze
międzynarodowym, a także udział
sędziów i prokuratorów w stażach
i wymianach międzynarodowych

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2022
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na
potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać
celów uprzednio wskazanych w części A.)

Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel

1

2

Nazwa
3

Planowana wartość do osiągnięcia na
koniec roku, którego dotyczy plan
4

Podzadania budżetowe służące realizacji celu4)

1

6) Należy

wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

5

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel

1
1.

2

Nazwa
3

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 4)

Planowana wartość do osiągnięcia na
koniec roku, którego dotyczy plan
4

5
1.
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