Plan działalności Sądu Rejonowego w Częstochowie na rok 2011
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011.
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Zwiększanie sprawności
postępowań sądowych oraz
stopniowe ograniczenie
poziomu zaległości sądowych

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa
Planowana
wielkość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan
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Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

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

1.

5

98%

2.
Odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy I
instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
których czas trwania
postępowania sądowego od
dnia pierwszej rejestracji w
sądzie I instancji do
uprawomocnienia się
sprawy/orzeczenia/wyroku w
I instancji przekracza 12
miesięcy do liczby spraw
uprawomocnionych w I
instancji )
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7%

4.

5.
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7.

Wdrożenie menadżerskiego modelu
zarządzania sądami skorelowanego z
modyfikacją zasad nadzoru nad
działalnością administracyjną sądów
powszechnych.
Zapewnienie odpowiednio
wykwalifikowanej kadry sędziowskiej oraz
urzędniczej (szkolenia, konkursy na wolne
stanowiska urzędnicze).
Racjonalna polityka kadrowa w zakresie
rozmieszczenia etatów orzeczniczych i
urzędniczych.
Zapewnienie kadrze orzeczniczej
odpowiedniego dostępu do baz
prawniczych, specjalistycznych
czasopism i literatury.
Zapewnienie sprawnego obiegu
dokumentacji oraz prawidłowej
komunikacji wewnętrznej.
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
informatycznej.
Półroczna ocena wykonania
planowanych mierników określających
stopień realizacji celu dokonywana przez

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
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Prezesa Sądu i Przewodniczących
wydziałów.
Średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych i
gospodarczych (z
wyłączeniem spraw
wieczysto księgowych i
rejestrowych) (w miesiącach)

2.

2.51%

Ułatwianie dostępu obywateli
do wymiaru sprawiedliwości
oraz wzmocnienie ochrony
prawnej obywateli

1.

2.
Odsetek ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej
bazie Danych do liczby ksiąg
wieczystych ogółem

75%

3.

4.

5.

Częstochowa 31.12.2010

Ochrona ofiar przemocy zwłaszcza osób
pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
poprzez udział w systemie „Niebieska
Linia”.
Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania Sądu.
Prowadzenie działalności informacyjnej –
strona internetowa sądu, elektroniczna
wokanda.
Wdrożenie ksiąg wieczystych związane z
przeemigrowaniem papierowych ksiąg
wieczystych.
Monitorowanie realizacji planowanych
zadań wraz z kwartalną oceną
dokonywaną przez kierownika
finansowego.

