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MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU

Lp.

CEL
Nazwa

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

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.
100%

Działalność orzecznicza.
Zapewnienie warunków prawidłowego
funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez
sąd jego podstawowych zadań.
Opracowanie i realizacja planu szkoleń
nakierowanych na poprawę konkretnych
umiejętności.
Wdrożenie i doskonalenie nowego modelu
nadzoru nad działalnością administracyjna sadów,
w tym:
-doskonalenie menadżerskiego modelu
zarządzania sądami polegającego m ,in. na
wdrożeniu nowego modelu zarządzania
finansami sądów,
-opracowanie i realizacja programu likwidacji
strukturalnych zaległości w sądach,
Wdrażanie projektów informatycznych
Ministerstwa Sprawiedliwości mających na celu
usprawnienie funkcjonowania sądownictwa
Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów; w tym przede wszystkim
mediacji we wszystkich rodzajach spraw;
Adekwatna do realizowanych celów i zadań
alokacja oraz zarządzanie środkami budżetowymi krajowymi i europejskimi - zapewniające
harmonijną zgodną z założeniami realizacje
wyznaczonych celów i zadań sądu.

102%
3.

Odsetek spraw rozpatrywanych przez
sądy 1 instancji, w których czas trwania
postępowania przekracza
12
miesięcy

1.

Zwiększenie sprawności
postępowań sądowych oraz
stopniowe ograniczenie
poziomu zaległości sądowych

Odsetek spraw rozpatrywanych przez
sądu I instancji, w których czas trwania
postępowania przekracza 3 lata w
głównych kategoriach spraw

3,3

0,2

3,7

4.

0,4

5.
Średni czas trwania postępowania
w sprawach cywilnych, karnych
( z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych w miesiącach )

6.
1,5

1,96
7.

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celów

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.

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.

Żary, dnia 5 marca 2014 r. r%

1.
5%

0 %

2.

Rozszerzenie dostępu do orzeczeń sądów uruchomienie portali orzeczeń
Zaprojektowanie i uruchomienie portalu
informacyjnego sadów ułatwiającego
korzystanie z informacji sadów.

2,

Działalność orzecznicza.
Zapewnienie warunków
prawidłowego funkcjonowania
i sprawnego wykonywania
przez sąd jego podstawowych
zadań.
Działalność na rzecz
usprawnienia procesu
sprawowania wymiaru
sprawiedliwości.
Wdrożenie i doskonalenie
nowego modelu nadzoru nad
działalnością administracyjną
sądów
Promowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów.
Prowadzenie racjonalnej
polityki finansowej
adekwatnej do wyznaczonych
celów i zadań

Utrzymanie i rozwój
infrastruktury informatycznej
Udział w kampaniach
edukacyjnych
i informacyjnych na temat
funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.

