PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA SĄDU REJONOWEGO W RYBNIKU
NA ROK 2013
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

L.p.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji
celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
nazwa
plan
(w nawiasie wartość
bazowa za 2012 rok
– przewidywane
wykonanie)
3

1

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

odsetek spraw
rozpatrywanych przez
sądy I instancji, w których
czas trwania
postępowania przekracza
12 m- cy (ogółem)
średni czas trwania
postępowania w
sprawach cywilnych,
pracy, rodzinnych,
ubezpieczeń
społecznych, karnych i
gospodarczych (z
wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych i
rejestrowych) (w
miesiącach)

5

6

4

wskaźnik opanowania
wpływu spraw (ogółem)
(odniesienie liczby spraw
załatwionych w danym
okresie sprawozdawczym w
sądach powszechnych do
liczby spraw wpływających w
danym okresie
sprawozdawczym: wpływ i
załatwienie dotyczy ogółu
spraw ze wszystkich
kategorii)

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

95 %
(99,79%)

5,45 %
(6,70 %)

2,13
(2,83)

1.

Wdrożenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami skorelowanego z modyfikacją zasad
sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

2.

Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach.

3.

Kwartalna ocena wykonania mierników określających stopień realizacji celu.

4.

Szkolenie kadry orzeczniczej i urzędniczej.

5.

Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu.

6.

Sprawne prowadzenie procesu migracji ksiąg wieczystych

7.

Usprawnienie procedur w postępowaniu karnym obejmujące m.in. rozszerzenie trybów konsensualnych
(tj. opartych o rozwiązania polubowne i ugodowe).

8.

Dokonywanie zmian organizacyjnych w celu podniesienia efektywności i jakości pracy, w tym alokacja
zasobów kadrowych według potrzeb wynikających z obciążenia pracą.

9.

Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji we
wszystkich rodzajach spraw.

Plan działalności
Ministra
Sprawiedliwości na
rok 2013 dla działu
administracji
rządowej
Sprawiedliwość
Plan działalności
na rok 2013 dla
sądów z obszaru
Apelacji
Katowickiej.
Plan działalności
na rok 2013 dla
sądów Okręgu
Gliwickiego

Odsetek spraw, w
których uwzględniono
skargi na naruszenie
prawa strony do
rozpoznawania sprawy w
postępowaniu sądowym
bez zbędnej zwłoki
Wskaźnik opanowania
wpływu w głównych
kategoriach spraw
rozpatrywanych przez
sądy I instancji *

2

Wpływanie na
poprawę
świadomości
prawnej
społeczeństwa

3

Realizacja
określonych
przepisami prawa
zadań w zakresie
kontroli innych
jednostek
organizacyjnych

Liczba akcjim wspierana
przez Sąd

Liczba jednostek
podlegających kontroli

0,0071
(0,0196)

92,24

2

21

Wspieranie w różnych formach akcji społecznych mających na celu poprawę świadomości prawnej
społeczeństwa

Kontrola:
Zakładów dla nieletnich
Zakładów leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi
Kancelarii Komorniczych

*rep. K ( karne procesowe)
rep. W ( wykroczeniowe)
rep. C ( cywilne procesowe)
rep.P ( ze stosunku pracy)
rep.U ( ubezpieczeniowe)
rep.RC ( rodzinne procesowe)
rep. RNs ( rodzinne nie procesowe)
rep.Nsm ( rodzinne opiekuńcze)
rep. GC ( gospodarcze procesowe)
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