Plan działalności Sądu Okręgowego w Kaliszu na 2012r
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan

Lp.

Cel

1

2

3

Zwiększanie sprawności postępowao sądowych oraz stopniowe ograniczanie
poziomu zaległości
sądowych

wskaźnik opanowania wpływu
(odniesienie liczby spraw załatwionych przez sądy do liczby
spraw wpływających)
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 l
instancji do uprawomocnienia
się sprawy/orzeczenia/wyroku
w l instancji przekracza 12 miesięcy do liczby spraw uprawomocnionych w l instancji)

1

4
101%

4,0 %

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze
strategicznym

5

6

1,Bieżąca analiza działalności Sądu Okręgowego
w Kaliszu, sprawowanie nadzoru przez Prezesa
Sądu Okręgowego i Przewodniczących Wydziałów
w sprawach tzw. starych oraz wydawania orzeczeo w rozsądnych terminach – usprawnienie
zarządzania sprawami.
2.Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i
urzędniczej, zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników sądowych. –
usprawnienie zarządzania kadrami.
3.Wdrożenie scentralizowanego systemu
Informatycznego obsługującego wydziały procesowe
( SIWPM)
4.Zapewnienie ciągłości oraz rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych w sądach.
5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania sądu – polepszenie
warunków i organizacji pracy sędziów oraz pozostałych osób zatrudnionych w sądzie
6. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem

średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i
karnych (z wyłączeniem spraw
rejestrowych) w miesiącach

1,95

7.Organizowanie konferencji szkoleniowych zarówno dla sędziów jak i urzędników
8. Wdrażanie menadżerskiego modelu zarządzania sądami – kontynuacja działao mająca na
celu wdrożenie w sądach Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr..

Cel oraz zadania służące
jego realizacji odnoszą się
do zapisów:
1) Raportu „Polska 2030
Wyzwania rozwojowe”.
2) Projektu strategii
„Sprawne paostwo”
3) Dokumentu „ Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania
Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”
z sierpnia 2010r
4) Planu działalności obszaru
Okręgu Kaliskiego na 2012r

2

Ułatwianie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Odniesienie liczby
Infokiosków
zainstalowanych w sądzie
( wg stanu na koniec roku)
do łącznej liczby infokiosków
planowanych do
zainstalowania w sądzie

100% ( 2:2)

Doskonalenie punktu obsługi interesanta poprzez
wzbogacenie oferty materiałów informacyjnych dostępnych w punkcie. Poprawa działalności punktu obsługi
interesantów poprzez podwyższenie standardów obsługi interesantów. Bieżąca aktualizacja informacji
umieszczanych na stronach internetowych. Kampania
edukacyjna i informacyjna na temat funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości, promocja rzetelnej sprawozdawczości sądowej w mediach. Rozwijanie systemu
wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
( m.in. udział w systemie „niebieska linia”). Promowanie
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, uczestnictwo i koordynacja – Dni Mediacji.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

Lp.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku, którego
dotyczy plan
3
4

Zwiększenie sprawności postępowao
sądowych oraz
Stopniowe ograniczenie
poziomu
zaległości sądowych

Liczba załatwianych spraw
na sędziego (w przeliczeniu
na pełne etaty z wyłączeniem spraw rejestrowych i
wieczysto księgowych)

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
ochrony
prawnej obywateli

Liczba skarg administracyjnych ( relacja skarg załatwionych pozytywnie do
ogólnej liczby skarg wpływających

Zapewnienie
warunków
organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów

Kalisz, dnia 28.12.2011r

Liczba zawieranych umów w
trybach ustawy PZP

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

1.

5
Efektywne planowanie posiedzeo ( dostosowanie obciążenia sędziego do aktualnego wpływu )

2.

Elastyczna polityka kadrowa

1.

Nadzór administracyjny Prezesa nad prawidłowym

271

funkcjonowaniem sądu

2%

6

1.

Zakup usług związanych z obsługą organizacyjno – techniczną działalności sądów

2.

Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu.

