Sprawozdanie z wykonania planu działalności
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CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1.

2.

Zwiększanie sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości sądowych

Ułatwianie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
5

wskaźnik opanowania
wpływu (odniesienie liczby
spraw załatwionych przez
sądy do liczby spraw
wpływających)

100%

98,7%

odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy
I instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

0,8 %

3,68%

średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych i
gospodarczych (z
wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych i
rejestrowych) (w miesiącach)

1,4 (m-ca)

1,37(m-ca)

udział wniosków o wpis do
rejestrów (NKW) składanych
drogą elektroniczną w
ogólnej liczbie składanych
wniosków

udział odpisów z rejestrów
(NKW) wydanych drogą
elektroniczną w ogólnej
liczbie wydanych odpisów

uzależniona od postępu prac
wdrożeniowych projektu eusługi w zakresie rejestrów
sądowych i terminu
zakończenia prac
legislacyjnych i wejścia w
życie aktów wykonawczych wartość mierników będzie
monitorowana od momentu
uruchomienia e-usług.

w 2012 r.
nie określono
i nie mierzono
wartości
mierników

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte
podzadania służące realizacji celu

6
1. Usprawnienie zarządzania sądem - sukcesywne wdrażanie
pilotażowego programu modernizacji procesów zarządzania
organizacją, w tym modernizacji pracy i modernizacji zarządzania
kadrami.
2. Przyspieszenie postępowań karnych poprzez m.in. koncentrację
postępowania dowodowego, redukcję liczby czynności
procesowych, szersze korzystanie z możliwości art. 349 kpk oraz
szersze korzystanie z metod konsensualnych.
3. Zwiększenie obszaru funkcjonowania systemu informatycznego
obsługującego wydziały procesowe sądu (np. poprzez wdrożenie
elektronicznego obiegu dokumentów, zastąpienie tradycyjnych
urządzeń biurowych urządzeniami prowadzonymi przy
wykorzystaniu systemu informatycznego).
4. Wdrożenie procedur usprawniających tok postępowań karnych,
karnych wykonawczych, cywilnych i gospodarczych oraz pracy i
ubezpieczeń społecznych - w miarę ich nowelizowania.
5. Badanie obciążenia pracą.
6. Promowanie zasad etycznego postępowania w bieżącej pracy
jednostki.
1. Wprowadzenie e-usług w zakresie Ksiąg Wieczystych oraz
elektronicznych form uiszczania opłat sądowych - w miarę
postępu prac legislacyjnych i wdrożeniowych.
2. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
3. Rozwijanie systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem.
4. Wprowadzanie w miarę możliwości prawnych nowego środka
zapobiegawczego w postaci elektronicznie monitorowanego
zakazu zbliżania się oskarżonego (podejrzanego) do
pokrzywdzonego lub innej osoby.
5. Bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz poszerzanie jej
zawartości o informacje dotyczące funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.
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1. Sukcesywnie wdrażano pilotażowy
program modernizacji procesów
zarządzania sądem.
2. Działalność orzecznicza - dążono
do wydawana orzeczeń w
rozsądnych terminach.
3.Zwiększenie obszaru funkcjonowania systemu informatycznego do
obsługi wydziałów procesowych (w
wydziałach zastąpiono tradycyjne
urządzenia biurowe urządzeniami
elektronicznymi).
4. Badano obciążenie pracą i w
miarę potrzeb dokonywano alokacji
orzeczników i urzędników.
5. Propagowano zasady etycznego
postępowanie w bieżącej pracy.

1. Promowano alternatywne metody
rozwiązywania metod oraz
rozpowszechniano broszury
informacyjne dotyczące mediacji w
prawie karnym oraz w sprawach
nieletnich.
2. Na bieżąco aktualizowano stronę
internetową oraz poszerzano jej
zawartość o informacje dotyczące
funkcjonowania jednostki i wymiaru
sprawiedliwości.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
Zaplanowane poziomy mierników „wskaźnik opanowania wpływu" oraz „odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy" nie zostały osiągnięty z uwagi na:
- wydłużenie czasu sporządzania opinii przez biegłych w sprawach;
- zwiększony wpływ spraw cywilnych,
- obciążenie sędziów sprawami o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, które wymagały prowadzenia obszernego postępowania dowodowego,
- absencje chorobowe w grupie orzeczników.

18 marca 2013 r.
data

(podpisy kierownictwa jednostki)

