SĄD REJONOWY
37-100 Łańcut
ul. Grunwaldzka 10
IP 215-125-74-22

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE

Lp.

Cel

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2011
CELE DO REALIZACJI

Mierniki określające

Nazwa

l.

1.

2.

2.

3.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego prawa do
sądu

Wskaźnik
opanowania
wpływu
(liczba spraw
załatwionych
do liczby
spraw wpływających)

Zwiększanie sprawności
postępowań sądowych

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

W ROKU 2011

stopień realizacji
Planowana
wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
4.

celu
' Osiągnięta
wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
5.

101%

96,97

101%

96,97

Najważniejsze
planowane
zadania służące realizacji celu.

Najważniejsze podjęte
działania służące
realizacji celu

6.

7.

l.Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy w
Łańcucie

1. Zapewnienie warunków
prawidłowego funkcjonowania i
sprawnego wykonywania przez Sąd
jego podstawowych zadań

1. Zapewnienie warunków
umożliwiających zwiększenie sprawności działania sądu

l

oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości sądowych

średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych (z
wyłączeniem spraw
wieczysto-księgowych) w
miesiącach
odsetek spraw
rozpatrywanych przez Sąd
Rejonowy w Łańcucie, w
których czas trwania
postępowania przekracza
12 miesięcy (odniesienie
liczby spraw, w których
czas trwania
postępowania sądowego
od dnia pierwszej
rejestracji w SR w
Łańcucie do
uprawomocnienia się
sprawy/wyroku w SR w
Łańcucie przekracza 12
miesięcy do liczby spraw
uprawomocnionych w

2,25

3,34

2,6%

2,0

Prezes SR podjął działania
mające na celu likwidację
powstałych zaległości w
związku
z długotrwałą
nieobecnością
spowodowaną chorobą sędziego
orzekającego
w
II
Wydziale
Karnym
pismo A 023/13/11
a). przydzielono asystenta
sędziego sędziom orzekającym w sprawach karnych,
b). referat sędzi rozdzielony został między sędziów
Wydziału Karnego,
c) w ramach posiadanych
środków budżetowych
zawarta została umowa o
dzieło w zakresie pomocniczych czynności administracyjnych w sekretariacie II Wydziału
Karnego.
- zamontowano klimatyzatory na salach rozpraw i
w Biurze Podawczym
- poprawa standardów
organizacyjno-kadrowych
poprzez wprowadzenie
kodeksu etyki.
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2. Utrzymanie i rozwój
infrastruktury informatycznej.

2. Zapewniono warunki
organizacyjne i techniczne
dot. utrzymania i rozwoju
infrastruktury informatycznej Sądu
a) zgłoszono
potrzebę
zakupu
i
montażu
centralnego ups-a do Sądu
Okręgowego
w
Rzeszowie
wydatek
inwestycyjny ze względu
na
koszty
zakupu
i
montażu;
b) zakupiono dodatkowy
ups do serwerowni SR W
Łańcucie celem podtrzymania zasilania elektrycznego urządzeń aktywnych
sieci;
c) w związku z instalacją
drugiego klimatyzatora w
serwerowni SR wykonano
odrębną instalację elektryczną dedykowaną pod
zamontowany klimatykator co spowodowało
odciążenie istniejącej
instalacj i elektrycznej;
d) zamontowano drugi
klimatyzator do serwerowniKW;

3

3.Utrzymanie i modernizacja
systemu informatycznego do
wspomagania orzecznictwa oraz
pracy sekretariatów sądowych.

3. Utrzymanie systemów
informatycznych poprzez
wymianę sprzętu, zakup
licencji oraz opiekę serwisową nad programami
informatycznymi
Bieżąca modernizacja
sprzętu informatycznego.

4. Zwiększony nadzór
Przewodniczących Wydziałów nad
sprawami, w których czas trwania
postępowania przekracza 12
miesięcy

4. Pozytywna ocena
nadzoru przewodniczącego II Wydziału Karnego
dot.monitorowania i rozwiązywania bez zbędnej
zwłoki postępowań w
sprawach powyżej 12 mcy - sprawozdanie
sędziego wizytatora sa
w Rzeszowie sygn. VII
W 4102-5/11
PSR prowadzi osobisty
nadzór nad sprawami
ponad 12-miesiecznymi.
3. Pozytywna ocena
nadzoru przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
obejmująca poziom
orzecznictwa, ilość spraw
przypadająca na l-go
sędziego, "starzenie się
spraw" , podejmowane
czynności, wydawane
zarządzenia sprawozdanie sędziego
wizytatora sa w
Rzeszowie sygn,. VII W
4101-21/11
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5. Wdrożenie procesu zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do realizacji
celów i zadań określonych planem
działalności.

5 W ramach wdrożenia
procesu zarządzania
ryzykiem w odniesieniu
do realizacji celów i zadań
określonych planem
działalności:
a) zarządzeniem PSR z
dnia 15 luty 20llr
wprowadzono Politykę
zarządzania ryzykiem i
powołany został Zespół
ds. zarządzania ryzykiem
w celu koordynacji
funkcjonowania procesu
zarządzania ryzykiem, w
tym zadań określonych w
Polityce zarządzania
ryzykiem.

6. Upowszechnienie elektronicznego
obiegu informacji w Sądzie.

6. Wprowadzono
wewnętrzny obieg
dokumentów w postaci
udostępnionego udziału
sieciowego oraz poczty
wewnętrznej.
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3.

Ułatwianie dostępu
obywatelom do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Liczba ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej
Bazie Danych w okresie
sprawozdawczym
Liczba odpisów
wydanych drogą
elektroniczną z NKW

Liczba spraw
załatwionych przez Sąd
(z wyłączeniem spraw
wieczysto-księgowych)
przypadających na jeden
etat sędziowski (w
przeliczeniu na pełne
etaty)

CZEŚĆ D:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

11000

15474

3500

4095

600

l. Utrzymanie działań informacyjnych nakierowanych na stronę
internetową Sądu, dystrybucję
materiałów informacyjnych
(poradniki, broszury) zmierzających
do profesjonalnego prezentowania
sądownictwa

1. W zakresie realizacji
działań informacyjnych nt
funkcjonowania Sądu
poprzez stronę internetową Sądu, dystrybucję
poradników i broszur
informacyjnych:
a) na stronie internetowej
publikowane są m.in.
podstawowe informacje
na temat funkcjonowania
SR, wzory formularzy,
informacje o kosztach
sądowych;
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b) na terenie budynku
Sądu wykładano
poradniki, ulotki oraz
broszury informacyjne, w
tym dotyczące mediacji.

REALIZACJI

CELÓW OBJĘTYCH

PLANEM DZIALANOŚĆI

NA ROK 2011

Cel: Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.
Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych.
Wystąpienie różnic w planowanych
i osiągniętych wartościach mierników powstało z powodu trudnej do przewidzenia liczby spraw
wpływających do Sądu oraz stopnia ich zawiłości. Wpływ spraw w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, szczególnie w II Wydziale Karnym, w
roku 2011 w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł 890 spraw. Dodatkowo, decydującym powodem powstałej różnicy w planowanych i
wykonanych założonych wartościach mierników, była długotrwała choroba sędziego orzekającego w II Wydziale Karnym w okresie 19
styczeń 2011 do 16 grudzień 20 l lr.
Pomimo zaangażowania i pracowitości sędziów utrzymanie wskaźnika opanowania wpływu na planowanym poziomie nie było możliwe.
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Pomimo zaistniałych przeszkód uniemożliwiających wykonanie założonych wysokości mierników wykonano ponad planowaną liczbę spraw
załatwionych przez Sąd przypadających na jeden etat sędziowski (w przeliczeniu na pełne etaty) - planowano 600 spraw; wykonano 751
również w odniesieniu do 2010 roku liczba załatwionych spraw na jednego sędziego była wyższa w 2011 roku o 86 spraw.

Łańcut,

29.03.2012r
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