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Plan działalności Sądu Rejonowego w Nysie
na rok 2012

C Z Ę Ś Ć A: Najważniejsze cole do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

f

2

nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

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

1

Zwiększenie sprawności
postępowań sądowych oraz
stopniowe ograniczanie
poziomu zaległości
sądowych

odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy 1
mstanqi. w których czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w których czas trwania
postępowania sądowego od dni3 pierwszej rejcstraqi
w sądzie 1 inslanqi do uprawomocnienia się
sprawy/orzeczcnia/wyroku w 1 instancji przekracza 12
miesięcy do liczby spraw uprawomocnionych w I
instancji)

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

Najważniejsze zadania slużąco
realizacji celu

Odniesienie do dokumentu
o charakterze
strategicznym

:>

6

101%

1 Wdrażanie menadżerskiego modelu
zarządzania sądami - kontynuacja
działań mających na celu wdrożenie w
sądzie Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr
2 Wykonywanie czynności nadzorczych
przez Przewodniczących Wydziałów
4.0% oraz Prezesa Sądu.
3 Doskonalenie procesu zarządzania
ryzykiem
4 Zapewnienie warunków
organizacyjnych i technicznych
niezbędnych do sprawnego

prowadzenia postępowania sądowego
4. Zintegrowanie systemów
informatycznych działających w
poszczególnych budynkach sądu
6 Prowadzenie biurowości w
wydziałach procesowych w systemie
2.5 (m-ca) informatycznym
7 Wdrożenie procedur awansowania i
rozwoju kompetencji zawodowych
pracowników

Cel oraz zadania służące
jego realizacji odnoszą się do
zapisów:
1 Planu działalności dla
sądów obszaru okręgu
opolskiego na rok 2012
2 dokumentu Skuteczny
wymiar sprawiedliwoścT działania Ministra
Sprawiedliwości

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnei obywateli

odniesienie liczby mfokiosków zainstalowanych w
sądach (wg stanu na koniec roku) do łącznej
liczby mfokiosków planowanych do zainstalowania
w sądach

1 Oddanie do użytku mfokiosku
2 Scentralizowanie obsługi
100% interesantów w Punkcie Obsługi
Interesanta nr 1 i nr 2 wraz z ich
informatyzaqą

Cel oraz zadania służące
jego realizacji odnoszą się do
zapisów*.
1. Planu działalności dla
sądów obszaru okręgu
opolskiego na rok 2012
2 dokumentu "Skuteczny
wymiar sprawiedliwości" działania Ministra
Sprawiedliwości

KIEROWNIK^INANSOWY
Sądu Rejc/ow/go w Nysie

la

Chrobak

