Plan działalności Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na rok 2013
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1.

2.

Cel

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczenie poziomu
zaległości sądowych

Ułatwienie
dostępu obywateli do Sądu

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
Nazwa
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan
Wskaźnik opanowania wpływu
(ogółem)
99,9 %

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

1.

2.
3.
Odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy I
instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
których czas trwania
postępowania sądowego od
dnia pierwszej rejestracji w
sądzie I instancji do
uprawomocnienia się
sprawy/orzeczenia/wyroku w
I instancji przekracza 12
miesięcy do liczby spraw
uprawomocnionych w I
instancji )

3,5%

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez Sąd, w
których czas postępowania
przekracza 3 lata
Średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych
(w miesiącach)
udział odpisów z rejestru NKW
składanych drogą
elektroniczną do ogólnej liczby
odpisów

0,5%

4.
5.
6.
7.

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

Zapewnienie warunków, także finansowych
prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania
przez Sąd jego podstawowych zadań oraz prawidłowe
wykorzystywanie środków budżetowych.
Wdrożenie menadżerskiego systemu zarządzania.
Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry
sędziowskiej oraz urzędniczej (szkolenia, konkursy na
wolne stanowiska urzędnicze).
Racjonalna polityka kadrowa w zakresie rozmieszczenia
etatów orzeczniczych i urzędniczych, w ramach jednostki
SR Krosno Odrzańskie .
Zapewnienie kadrze orzeczniczej odpowiedniego dostępu
do baz prawniczych, specjalistycznych czasopism i
literatury.
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji oraz
prawidłowej komunikacji wewnętrznej.
Wdrożenie systemów informatycznych, usprawniających
działalność Sądu we wszystkich obszarach.

Projekt planu
działalności Ministra
Sprawiedliwości na rok
2013 dla działu
administracji rządowej –
sprawiedliwość

Dalszy rozwój w zakresie informatyzacji działalności Sądu
i zapewnienie dostępu stron do baz orzeczniczych oraz
informacji o biegu spraw.
Propagowanie możliwości elektronicznego korzystania z
baz danych NKW.

Projekt planu
działalności Ministra
Sprawiedliwości na rok
2013 dla działu
administracji rządowej –
sprawiedliwość

1,95

50%
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