Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu R e j o n o w e g o w S u w a ł k a c h
za rok 2 0 1 3
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013
Mierniki określające stopień realizacji celu
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Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
5

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

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

96%

98,0%

wskaźnik opanowania wpływu w
głównych kategoriach spraw
rozpatrywanych przez sądy w I instancji

93%

98,1 %

1. Usprawnienie zarządzania sądem sukcesywne wdrażanie pilotażowego
programu
modernizacji
procesów
zarządzania organizacją
w tym
modernizacji pracy i modernizacji
zarządzania kadrami.

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

3,2 %

4,29%

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

0,2%

0,32 %

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

1,8 (m-ca)

Nazwa

Zwiększanie sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości sądowych

3

6

2. Wdrożenie i doskonalenie modelu
menadżerskiego zarządzania sądem.

1,53(m-ca)

3. Sprawowanie
nadzoru
nad
równomiernym obciążeniem pracą.
4. Zarządzanie środkami budżetowymi
zapewniające harmonijną i zgodną z
założeniami realizację celów i zadań.
5. Efektywny przepływ informacji.
6. Zwiększenie obszaru funkcjonowania
systemu
informatycznego
do
wspomagania orzecznictwa oraz pracy
sekretariatów i oddziałów sądu.

Najważniejsze podjęte podzadania służące
realizacji celu

7
1. Sukcesywnie wdrażano pilotażowy program
modernizacji procesów zarządzania sądem przyjęto katalog „dobrych praktyk", które będą
wdrażane w jednostce.
2. Działalność orzecznicza - dążono do wydawana
orzeczeń w rozsądnych terminach
3. Badano obciążenie pracą i w miarę potrzeb
dokonywano alokacji orzeczników i urzędników.
4. Na bieżąco przeprowadzano analizy realizacji
planu finansowego, potrzeb w zakresie środków
budżetowych na wydatki związane z realizacją
zadań sądu oraz dokonywano korekt planu.
5. Sukcesywnie zwiększano poziom wykorzystania
narzędzi informatycznych do komunikacji
wewnętrznej.
6. Zwiększono obszar funkcjonowania systemu
informatycznego do obsługi wydziałów
procesowych (w wydziałach zastąpiono
tradycyjne urządzenia biurowe urządzeniami
elektronicznymi), uruchomiono Portal Orzeczeń .

Ułatwianie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

w 2013 r. nie
określono i nie
mierzono
wartości
mierników

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

1. Zwiększenie
liczby
spraw
załatwianych przy wykorzystaniu
systemów informatycznych.
2. Zapewnienie
ciągłości
działania
systemów informatycznych
3. Wdrożenie r
i
doskonalenie
funkcjonowania
Biura
Obsługi
Interesanta.

1. Zwiększono obszar funkcjonowania systemu
informatycznego w wydziałach procesowych
(zastąpiono tradycyjne urządzenia biurowe
urządzeniami elektronicznymi), uruchomiono
Portal Orzeczeń.
2. Na bieżąco monitorowano funkcjonowanie
systemów informatycznych a ewentualne
problemy zostały rozwiązywane przez
administratora systemu.
3. Zwiększono zakres działania Biura Obsługi
Interesanta o informację z zakresu spraw
wszystkich wydziałów sądu - obsługa
bezpośrednia przy stanowisku, przez telefon,
poprzez pocztę elektroniczną

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013
Zaplanowane poziomy mierników „odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy" oraz „odsetek
spraw rozpatrywanych przez sądy 1 instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata w głównych kategoriach spraw" nie zostały osiągnięty z uwagi na:
-

niedostępność biegłych w wyspecjalizowanych dziedzinach,
wydłużenie czasu sporządzania opinii przez biegłych w sprawach;
obciążenie sędziów sprawami o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, które wymagały prowadzenia obszernego postępowania dowodowego,
absencje chorobowe w grupie orzeczników.
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