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Plan dzialalnosci S"du Rejonowego w Krosnie Odrzanskim na rok 2012
Lp. I

1.

Miemiki okreslaiace stonien realizac'j celu
Planowana wartosc do
osi'lgni~cia na koniec
Nazwa
roku, kt6rego dotyczy
plan
Wskaznik opanowania wplywu
(odniesienie
liczby spraw
98%
zalatwionych
przez S'ldy do liczby spraw
wplywaj'lcych)

eel

Zwi~kszenie

sprawnosci
post~powan

s'ldowych oraz
stopniowe
ograniczenie poziomu
zaleglosci s'ldowych

2.

Usprawnienie pracy
S,!du oraz ulatwienie
dost!;!pu obywateli do S'ldu

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez s'ldy I
instancji, w kt6rych czas
trwania post!;!powania
przekracza 12 miesi!;!cy
(odniesienie liczby spraw, w
kt6rych czas trwania
pOs~powania s'ldowego od
dnia pierwszej rejestracji w
s'ldzie I instancji do
uprawomocnienia sir;:
sprawy/orzeczenia/wyroku w
1 instancji przekracza 12
miesi!;!cy do liczby spraw
uprawomocnionych w I
instancii )
Sredni czas trwania
post!;!powania w sprawach
cywilnych, karnych i
wieczysto ksi~gowych (w
miesi,!cach)

3%

Najwazniejsze zadania stuz'Ice realizacji celu
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Odniesienie do
dokumentu 0
charakterze
strategicznym

Zapewnienie warunk6w, takZe finansowych
prawidlowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania
przez S'ld jego podstawowych zadan.
Wdrozenie systemu zarz,!dzania przez cele - zwi~kszanie
efektywnosci poprzez wyznaczanie, komunikowanie cel6w
i monitorowanie ich wykonania.
Dalsze wdrazanie procesu zarz'!dzania ryzykiem.
Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry
s~ziowskiej oraz urz~dniczei (szkolenia, konkursy na
wolne stanowiska urz~nicze).
Racjonalna polityka kadrowa w zakresie rozmieszczenia
etat6w orzeczniczych i urz~dniczych. w ramach jednostki
SR Krosno Odrzanskie .
Zapewnienie kadrze orzeczniczej odpowiedniego dos~pu
do baz prawniczych, specjalistycznych czasopism i
literatu ry.
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji oraz
prawidtowej komunikacji wewn!;!trznej.
D,!zenie do poprawy standard6w organizacyjno
kadrowych w S'ldzie (s~dzia - asystent sekretarz).
Korzystanie z organizowanych szkolen. nakierowanych na
popraw~ konkretnych umiej~tnosci.
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Sprawna dziatalnosc orzecznicza. w korelacji z
moi:liwosciami wykonania zadan przez sekretariaty
s'!dowe.
Zapewnienie warunkow organizacyjnych- zwi~kszenie
obsady kadrowej sekretariat6w s'ldowych. oparciu 0
wysoko wykwalifikowan,! i godnie wynagradzan'l kadr~
i technicznych funkcjonowania s'ldu.
Dalszy rozwoj informatyzacji dzialalnosci S'ldu i
zapewnienie dost!;!pu do szkolefl oraz nowych technologii
Utrzymanie dotychczasowej, sprawnej struktury
organizacyjnej S'ldu i ulatwianie d st u obywateli do
wvmiaru sprawiedliw::.=.:t1Fc::;:i.:,.-_--,f-it-_ _~~~~
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