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P|an działalnościSądu Rejonowego w Radomsku na 2017 rok
częśćA: NajważnĘszecele do realizacji w roku 2017.
Lp. c€ l

stopieńrealizacji c€ l u
Miernik okreś|ający

Nazwa

Planowana
wańośó do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego plan

NajważnĘszezadania sluĘce rea|izacjicelu

odni€ s i€ n ie do dokumentuo
charakterzestrategicznym

dotyczy

t

2.

3.

5.

Zwiększenie
stopniarealizacji
praw obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku do
spraw
wsrystkich
*pĘwających do sądu, w
ktÓrych mediacja moźnebyć
zastosować

Promowanie altematywnych metod rozwiązywania spolów
(mediacja)
Bieżąca akl!^|izacjainformacji umieszczanychna stronach
intemetowych,
3 . Działania informaryjne w zkresie ułatwianiadostępudo
nieodpłatnejpomocy prawnej,
Dzidania promujące edukację prawną i mediację
rówieśniczą.
l.

1,00/o

6.

Plan działalnościMinisterstwa
Sprawiedliwościna rok 20 l 7
Plan działalnościdla obszaru
Apelacji ŁódzkĘ na rok 2017
Plan działalnościdla obszaru
Sądu okęgowego w Piohkowie
Trybunalskimna rok 2017
Modemizacji
Strategia
Przeshzeni Sprawiedliwości w
Polsce na lata 2014-2020

2.
Śrędni czas trwania
(dotychczas sprawność)
postępowań sądo.t'lych
wedfug głównych kategorii
spraw w I instancj i

3.

Poprawa
sprawności
działaniasystemu
wymiaru
sprawiedliwości

_
wskaŹnikstabilności
odsetekoddalonychśrodków
zaskarżeniaw stosunkudo
wsrystkich spraw
nych i zażaleniowych
apetacyj
w sądachI.Iinstancji

Liczba etatÓwasystenckich
przypadających na etat
sędZiego

Zagwarantowanie
obywatelom
5 . konstytucyjnego
prawado sądu

wskaźnikopanowania
wpĘwu spraw(ogółem)

Wdraźanie i usprawnianie systemu cyfrowej rejestracji Plan działalnościMinisterstwa
Sprawiedliwości
na rok 20l7
przebiegurozpraw,
2. Zwiększenie nadzoru administracyjnegoprezesa nad pracą
dla obszaru
lvydziałów w powierzonym sądzie, monitorowaniePlan działalności
Apelacji
Łódzkiej
na
rok 20|7
wskałtika zaległości,
opanowaniawp\rł'u i czasu tnłania
postępowanla'
dla obszaru
3. Uspra\'vnienie flmkcjonowania w sądzie procesÓw Plan działalności
w
Piotrkowie
Sądu
okęgowego
zarzĄdzaniapoprzezopĘma|izację wykorrystaniasystemów
rok
2017
Trybunalskim
na
ZSRK-Kadry, ZSRK-ESS i Workflow,
4. Podnoszenie kwalifikacji sędziów orzekających r/v
Modemizacji
Strategia
wydziałach,
Przestrzeni Sprawiedliwościw
5 . Utrzymanie i rozwój infrastrukturyinformatycznej,
Polscena lata2014-2020
6 . Zwiększenie nadzoru administracyjnego _ realizacja
kierunków nadzoru wskazanych przsz Ministerstwo
Sprawiedliwości,
7. Uruchomienie' właściweuĄrtkowanie oraz działania
informacyjnedotyczqc€ systemuinformatycanegodo obsfugi
e-płatności
oraz wprowadzenia znaków opłaty sądowej w
formieelektronicznej,
8 . PrzysĘpieniedo procesuwymianydanychpomiędzysądami
powszechnymia samorządamizawodowymi (RPA)
9 . Podnoszeniekwalifikacjizawodowychpracowników,
1 0 . Bieżące monitolowanie obciążenia pracą asystentÓw
sędziów, czynnościzmierzającedo zapewnieniaprawidłowej
obsadyasystenckiej.
l.

49%

64,0%

0,22

99%

|.

2.

BiefĄce monitorowanie działalności sądu w
wskaźnika opanowania wpĘwu
i czasu
postępowania

zakresie
Plan działa|ności
Ministerstwa
fwania

Sprawiedliwości
na rok 2017

Utrzyrnania
właściwego nadzoru
przewodniczących Plan działalnościdla obszaru
wydziałów w zakresie nadzoru nad pracą biegłych,kontroli Apelacji Łódzkiej na rok f0 |,1
spraw zawieszonych i efeĘwnego planowania posiedzeń,

funkcjonowania w sądzie procesów Plan działalnościdla obszaru
3. Usprawnienie
zxzĄdzznia poprzEz optyma|izacjęwykorrystaniasystemów Sądu okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskimna rok 2017
ZSRK-Kadry, ZSRK-ESS i Workflow,
właściwe
uzłtkowanie
oraz
działania
4. Uruchomienie,
Modemizacji
informacyjn€ dotyczącesyst€mu informatycanegodo obsługi Strategia
e-płatności
oraz wprowadzenia aaków opłaty sądowejw Przestzeni Sprawiedliwości w
P o|scęna |at.a20 14-f020
formie elektronicznej,
5' Zapewnienieprawidłowejobsadysędziowskieji urzędniczej,
równomiemego obciqżeniapracą sędziów i urzędników _
uprawnieniezarządzaniakadrami.
Radomsko,dn. 28.12.2016r.
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