Sprawozdanie

z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Żarach za rok 2012

Część A Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU
Lp.

CEL
Nazwa

Wskaźnik opanowania wpływu
(odniesienie liczby spraw załatwionych
przez Sąd do liczby spraw wpływających)

1.

2.

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczenie
poziomu
zaległości
sądowych

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy plan

Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze zadania służące realizacji
celu

1.
2.
101 %

100,1%
3.

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

1,6

3,4%

4.
5.

6.
Średni czas trwania postępowania
w sprawach cywilnych, karnych
( z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych w miesiącach)

Udział wniosków o wpis
do Nowej Księgi Wieczystej
składanych drogą elektroniczną
w ogólnej liczbie
składanych wniosków

Ułatwianie
dostępu
obywateli
do wymiaru
sprawiedliwości
oraz
wzmocnienie
ochrony
prawnej
obywateli

Udział odpisów z Nowej Księgi
Wieczystej wydanych drogą elektroniczną
w ogólnej liczbie wydanych odpisów.

1,7

1,9

Z uwagi na uzależnienie postępu prac
wdrożeniowych projektu obejmującego
wprowadzenie e-usług w zakresie rejestrów
sądowych zakładającego udostępnienie
poszczególnych funkcjonalności systemu w roku
2012, od nieznanego obecnie terminu zakończenia
prac legislacyjnych i wejścia w życie aktów
wykonawczych , które umożliwią praktyczne
uruchomienie przedmiotowych usług zaplanowanie docelowych wartości mierników na
rok 2012 jest niemożliwe. Wartość mierników
będzie monitorowana od momentu uruchomienia
systemu e-uslug, a dane uzyskane w ramach
monitoringu będą stanowiły podstawę do
planowania wartości docelowych mierników na
kolejne lata.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SĄDU REdiONOWEGO

Sabina^tmigon

1.
2.

Działalność orzecznicza.
Zapewnienie warunków prawidłowego
funkcjonowania i sprawnego wykonywania
przez sąd jego podstawowych zadań.
Działalność na rzecz usprawnienia procesu
sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem.
Opracowanie i realizacja planu szkoleń
nakierowanych na poprawę konkretnych
umiejętności.
Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
poprzez prawidłową alokację etatów
orzeczniczych i administracyjnych.
Wdrożenie protokołu elektronicznego
w ramach projektu realizowanego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.

Utrzymanie i rozwój infrastruktury
informatycznej
Wprowadzenie e-usług w zakresie Ksiąg
Wieczystych
Wprowadzenie elektronicznych form
uiszczenia opłat sądowych.
Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.
Rozwijanie systemu wsparcia dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem.
Kampanie edukacyjne i informacyjne na
temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.

SĄDU REJONOy/EGO

Żary, dnia 29 marca

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celów

wińska

3.

4.
5.

1.
2.
3.

Działalność orzecznicza.
Zapewnienie warunków
prawidłowego funkcjonowania i
sprawnego wykonywania przez
sąd jego podstawowych zadań.
Działalność na rzecz
usprawnienia procesu
sprawowania wymiaru
sprawiedliwości.
Wdrożenie procesu zarządzania
ryzykiem.
Prowadzenie racjonalnej polityki
kadrowej poprzez prawidłową
alokację etatów orzeczniczych
i administracyjnych.

Utrzymanie i rozwój infrastruktury
informatycznej
Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.
Udział w kampaniach edukacyjnych
i informacyjnych na temat
funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.

