Sprawozdanie z dziafalnosci S~du Rejonowego w Krosnie Odrzanskim na rok 2013
Mierniki okreslajctce stopieri realizacji celu
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1.

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez s'ldy I
instancji, w kt6rych czas
trwania pos~powania
przekracza 12 miesi~cy
(odniesienie Iiczby spraw, w
kt6rych czas trwania
post~powania s'ldowego od
dnia pierwszej rejestracji w
s'ldzie I instancji do
uprawomocnienia si~
sprawy/orzeczenia/wyroku
wI instancji przekracza 12
miesi~cy do Iiczby spraw
uprawomocnionych w I
instancji ).

3,5%

3,4%

2.
3.

spraw
Odsetek
rozpoznawanych przez S'ld,
w kt6rych czas
trwania
post~powania przekracza 3
lata.

0,5%

0,18%

Sredni

1,95

2,1

Wskaznik
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(og6lem)

czas
trwania
w sprawach

post~powania

Najwainiejsze podj~te
dzialania sluictce
realizacji celu
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4.

5.
6.
7.

Zapewnienie warunk6w, takie finansowych prawidlowego
funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez S'ld jego
podstawowych zadan oraz prawidlowe wykorzystywanie
srodk6w budietowych.
Wdroienie menadierskiego systemu zarz'ldzania.
Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry
s~dziowskiej oraz urz~dniczej (szkolenia, konkursy na wolne
stanowiska urz~dnicze) .
Racjonalna polityka kadrowa w zakresie rozmieszczenia
etat6w orzeczniczych i urz~dniczych, w ramach jednostki SR
Krosno Odrzanskie .
Zapewnienie kadrze orzeczniczej odpowiedniego dost~pu do
baz prawn iczych, specjalistycznych czasopism i Iiteratury.
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji oraz
prawidlowej komunikacji wewn~trznej.
Wdroienie systemow informatycznych, usprawniaj'lcych
dzialalnosc S'ldu we wszystkich obszarach.

1.Powolanie dyrektora
S'ldu.
2.Zapewenienie
wykwalifikowanej kadry
urz~dniczej - odbywanie
szkolen w siedzibie s'ldu
z zakresu obslugi
systemu S~dzia - 2 i
programu Excel.
3.Ustabilizowanie
sytuacji w zakresie kadry
orzeczniczej.
4.Prawidlowa i
efektywna polityka
kadrowa w zakresie
rozmieszczenia kadry
orzeczniczej i
urz~dniczej.

5.Biei'lcy dost~p do
niezb~dnych do
orzekania baz
prawniczych i Iiteratury.
6.Dalsza poprawa
sprawnoSci przeplywu
informacji i dokumentow,
w szczeg61noSci w
zakresie korzystania ze
scieiek komunikacji
elektronicznej.
7.Likiwdabcja biurowosci

2.

Ulatwienie
dost~pu

obywateli do
S'l du

cywilnych i karnych / w
miesi'lcach/
Udzial odpis6w z rejestru
NKW skladanych drog'l
elektroniczn'l do og61nej
liczby odpis6w

papierowej.

50%

Krosno Odrzanskie, 281utego 2014 r.

p

Rejonowego

97,09 %

l.

2.

Dalszy rozw6j w zakresie informatyzacji dzialalnosci S'ldu i
zapewnienie dost~pu stron do baz orzeczniczych oraz informacji 0
biegu spraw.
Propagowanie mozliwosci elektronicznego korzystania z baz
danych NKW.

Propagowanie dost~pu
do elektronicznych
sciezek pozyskiwania
danych z NKW.

