Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 288/11
Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2011r.

Plan działalności
Sądu Okręgowego w Elblągu
na rok 2012
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana wartość do
nazwa
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

3
wskaźnik opanowania
wpływu (odniesienie liczby
spraw załatwionych do liczby
spraw wpływających)

1.

Zwiększenie sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości sądowych

odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy I
instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

4

99 %

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5
1/ Nadzór administracyjny Prezesa Sądu
Okręgowego polegający na bieżącym
monitorowaniu wskaźnika pozostałości spraw;
wskaźnika średniego obciążenia pracą sędziego
oraz kontrola poprzez przewodniczących
wydziałów prawidłowości podejmowanych
czynności procesowych.

2,32 %
2/ Bieżąca analiza działalności Sądu Okręgowego
w oparciu o sprawozdania miesięczne.

odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy II
instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

2,8 %

3/ Wdrożenie protokołu elektronicznego w
Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz
scentralizowanego systemu informatycznego
obsługującego wydziały orzecznicze.
4/ Usprawnienie procedur postępowań sądowych
poprzez zorganizowanie sądowej służby
doręczeniowej. (zwiększenie skuteczności

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

6
1/ Regulamin
Organizacyjny Sądu
Okręgowego w Elblągu
2/ Komunikat Nr
1/11/DB Ministra
Sprawiedliwości z dnia
16.11.2011r.. w sprawie
szczegółowych wytycznych
w zakresie kontroli
zarządczej dla działu
administracji rządowej sprawiedliwość.
3/ Plan działalności na
2012r. dla Sądów na
obszarze Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku

1

średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych

doręczeń korespondencji sądowej)

1,8 (m-cy)

4/ Kierunki nadzoru nad
działalnością sądów
powszechnych w 2012r.
określone przez Ministra
Sprawiedliwości
5/ Plan działalności
Ministra Sprawiedliwości
na rok 2012 dla działu
administracji rządowej

1/ Utworzenie czytelni akt

2.

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości

Poprawa Infrastruktury
technicznej obiektów
sądowych
wskaźnik spraw
skierowanych do mediacji
jako stosunek ilości spraw w
roku przyszłym do roku
poprzednim

100 %

2/ Utrzymanie obiektów sądowych i likwidacja
niedoboru powierzchni
3/ Zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie
systemów informatycznych niezbędnych do pracy

1,3 %

wskaźnik satysfakcji
obywatela ( badania
ankietowe )

80 %

1/ Projekt budżetu
zadaniowego na rok 2012
2/ Plan działalności na
2012r. dla Sądów na
obszarze Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku

4/ Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.
5/ Zapewnienie stałej aktualizacji danych
informacji udostępnianych przez stronę
internetową.

3/ Plan działalności
Ministra Sprawiedliwości
na rok 2012 dla działu
administracji rządowej

6/ Działalność Sądu zmierzające do:
- wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem
(Obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw)

4/ Broszury, plakaty,
prospekty dotyczące
szeroko rozumianego
wymiaru sprawiedliwości

2

3.

Zapewnienie warunków
organizacyjnotechnicznych
pozwalających na sprawne
funkcjonowanie Sądu
Okręgowego

ilość pracowników
przeszkolonych w danym
roku do ogólnej ilości
pracowników zatrudnionych

40 %

1/ Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania obiektów
sądowych.

1/ Plan działalności
Ministra Sprawiedliwości
na rok 2012 dla działu
administracji rządowej

2/ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników.
liczba dokonanych ocen
okresowych pracowników
podlegających ocenie
(z wyłączeniem sędziów)

ilość stanowisk
komputerowych w sądzie do
ilości zatrudnionych
pracowników

powierzchnia użytkowa Sądu
Okręgowego
wyremontowana w okresie
sprawozdawczym ( w
metrach kwadratowych)

3/ Rozbudowywanie i usprawnienie systemów
informatycznych w Sądzie Okręgowym.

97 %

4/ Wdrożenie protokołu elektronicznego w
Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz
scentralizowanego systemu informatycznego
obsługującego wydziały orzecznicze.

105 %

120 m

2/ Plan działalności na
2012r. dla Sądów na
obszarze Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku

2

5/ Administrowanie bezpieczeństwem systemów i
danych informatycznych.
6/ Opracowanie programu inwestycyjnoremontowego zabezpieczającego potrzeby
lokalowe Sądu.

Elbląg, dnia 23 grudnia 2011r.
Prezes Sądu Okręgowego
w Elblągu
/-/ Ewa Pietraszewska

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Elblągu
/-/ Agnieszka Nowińska

3

