Plan dzialalnosci S<}du Rejonowego w Krosnie Odrzanskim na rok 2015
Cz~sc

A Najwainiejsze cele do realizacji w roku 2015

Mierniki okreslajqce stopien realizacji celu

Lp.

eel

Nazwa

1

2

3
Stosunek liczby s~dow, w ktorych w Biurach
(Punktach) Obs/ugi Interesantow badane s~
oczekiwania i standardy obs/ugi
z uzyciem
interesantow
wystandaryzowanej ankiety, do liczby
wszystkich s~ d6w , w ktorych utworzono
Biura Obs/ug i Interesanta

Zwi~kszenie

1.

stopnia
realizacji praw
obywatelskich
poprzez system
wymiaru
sprawiedliwosci

Stosunek Iiczby s~d6w, w kt6rych wdroiono
Standardy Obs/ugi Interesant6w w Biurach
(Punktach) Obs/ugi Interesant6w, do Iiczby
wszystkich s~d6w, w kt6rych utworzono
Biura(Punkty) Obslugi Interesanta.

Planowana wartosc
do osi~gni~cia na
koniec roku, kt6rego
dotyczy plan
4

>80%

>80%

Najwazniejsze zadania sluzqce realizacji celu

5
l.Uruchomienie Punktu Obs/ugi Interesanta.
2.Wdroienie "Standardow obs/ugi interesanta w Biurach i Punktach
Obs/ugi Interesantow w s~dach powszechnych" opracowanych przez
Ministerstwo Sprawiedliwosc i.
3.Wdroienie wystandaryzowanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwosci "Ankiety oceny satysfakcji Interesanta z poz iomu
obs/ugi w s~dach powszechnych"
4.Dokonywanie kwartalnej analizy ankiet i wykorzystanie wynik6w
badan jako uzasadnienie dzia/an s/uz~cych poprawie jakosci obslugi
interesant6w oraz wize runku jednostki.
5.0rganizacja szkolen z zakresu obs/ugi interesanta .
6.Przeprowadzenie kampanii informacyjnej Portalu Informacyjnego
s~ctu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim.
7.Rozszerzenie zakresu informacji zawartych na stronie internetowej
S~du.
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3.

2.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyj ne go
prawa do s~du

Wskainik opanowania wp/ywu (ogo/em)

98,7%

4.

5.

Dzialalnosc orzecznicza.
Zapewnienie warunk6w prawid/owego funkcjonowania
i sprawnego wykonywania przez s~d jego podstawowych zadan.
Szkolenia maj~ce na celu pozyskanie przez s~dzi6w wiedzy
pozwalaj~cej na bardziej efektywne wykonywanie obowi~zkow
zawodowych m.in. w zakresie efektywnego prowadzenia
czynnosci procesowych czy wykorzystywaniu alternatywnych
metod rozwi~zywania spor6w oraz wykorzystywania system6w
komputerowych, w szczegolnosci S~dzia- 2 .
Wdraianie i doskonalenie nowego modelu nadzoru nad
dzialalnosci~ administracyjn~ s~d6w w tym :
./
doskonalenie menadzerskiego sposobu zarz~dzania, w
tym zarz~dzania finansami s~ du
./
opracowanie i realizacja programu Iikwidacji
strukturalnych zaleglosci w s~dzie
./
monitorowanie zatrudnienia w pionie orzeczniczym
i pozaorzeczniczym.
Wdrazanie projektow informatycznych Min isterstwa
Sprawiedliwosci maj,!cych na celu usprawnienie
funkcjonowania s~downictwa.
--
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Odniesienie do dokumentu
o charakterze
strategicznym

I
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l.Plan dZia/alnosci Ministra
Sprawiedliwosci na rok
2015 dla dzia/u
administracji rz~dowej
Sprawiedliwosc (korekta z
dnia 11.12.2014r.)
2.Plan dzia/alnosci S~du
Apelacyjnego na rok 2015
dla obszaru Apelacja
Poznanska i korekta
3.Plan dzia/alnosci S~du
Okr~gowego na rok 2015
dla obszaru Okr~gu Zielona
G6ra
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3.

Poprawa sprawnosci
dzialania systemu
wymiaru
sprawiedliwoSci

2.

Sprawnosc post~powan s'ldowych wed/ug
glownych kategorii spraw w I instancji1

$4,8 2

3.
4.

S.

Monitorowanie poziomu obci~ienia prac~ oraz etatyzacji
w poszczeg61nych wydzia/ach/oddzia/ach.
Realizacja i biez'lce monitorowanie wewn~trznych kierunk6w
nadzoru administracyjnego.
Wykonywanie czynnosci nadzorczych nad przebiegiem
post~powan s'ldowych przez Przewodnicz'lcych Wydzial6w.
Doskonalenie systemu Kontroli Zarz~dczej.
Utrzymanie i dalszy rozw6j infrastruktury informatycznej.

Krosno Odrzatiskie, dnia 31 grudnia 2014r.
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1.Sredni czas trwania post~powania s<¥lowego od pierwszego dnia rejestracji do dnia uprawomocnienia s", sprawy wi instancji - wskaznik obliczany dla spraw z wybranych repertori6w I instanCji (Sady Rejonowe :C. CG-G. Ns. Nc.K.Kp. W. U. p. Np.. RNs. Nsm. GC. GNs. GNc. GU. GUP.
GN.GZd. U)-srednia waiona obliczana jako iloraz sumy iloczynow ~rodk6w przedzial6w czasowych i liczby spraw z tych przedzial6w do og61nej liczby wszystkich badanych spraw.
2.Warto~c wskainika sprawnosc post~powan sqdowyCh wg gl6wnych kategorii spraw w I instanci. oblczona na podstawie danycll za lata 200S-2013 przez Wydzial Statystycznej Inlormacji Zarz<¥lczej DSD.

