Sprawozdanie z wykonania planu dziatalnosci
Sqdu Rejonowego w Hrubieszowie
za 2012 rok
CZ5SC A: Realizacja najwazniejszych celow w roku 2012
Mierniki okreslaja.ce stopieri realizacji celu
L.p.

Cel

1
1.

2
Zwi^kszenie
sprawnosci
post^powari
sgdowych oraz
stopniowe
ograniczenie
poziomu zalegtosci
sgdu

Nazwa

3
Wskaznik opanowania wptywu
(liczba spraw zafatwionych
przez Sgd do liczby
wptywajgcych).
Odsetek spraw rozpatrywanych
przez Sgd w ktorych okres
trwania post^powania
przekracza 12 miesi^cy.
Sredni czas trwania
post^powania w sprawach
cywilnych, karnych i
gospodarczych (z wytgczeniem
spraw wieczystoksie.gowych i
rejestrowych) (w miesigcach).

4

OsiggniQta
wartosc na
koniec roku,
ktorego dotyczy
sprawozdanie
5

101,00%

96,9%

0,9%

1,6%

1,27 m-ca

1,04 m-ca

Planowane wartosci
do osiggni^cia na
koniec 2012r.

Najwazniejsze zadania stuza.ce realizacji
celu

Najwazniejsze podje.te zadania
stuzgce realizacji celu
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1. Wdrazanie menadzerskiego modelu
zarzgdzania sgdami kontynuacja dziaian
majgcych na celu wdrozenie w sgdach
powszechnych zintegrowanego Systemu
Rachunkowosci i Kadr w oparciu o
rozwigzania klasy ERP.
2. Wprowadzenie okresowych ocen
s^dziow potgczonych z indywidualnym
planem rozwoju jako mechanizmu
premiowania wynikowego.
3. Wdrozenie protokohi elektronicznego
- kontynuacja projektu - wdrozenie
systemu cyfrowej rejestracji przebiegu
rozpraw sgdowych.
4. Koncentracja wysRkow i zasobow na
zmniejszenie wskaznika zaleglosci we
wszystkich kategoriach spraw.
5. Wprowadzenie analizy sprawozdan
kwartalnych z zakresu spraw „starych"
obrazujgcych liczby tych spraw
przypadajgcych na kazdego s^dziego w
wydziale.
6. Dzialania na rzecz podnoszenia
kwalifikacji kadry orzeczniczej i
urz^dniczej.
7. Wzmocnienie obsady orzeczniczej.

7
1. W ramach wdrazania
menadzerskiego modelu
zarzadzania sgdami jeden
pracownik uzupetnil
wyksztatcenie o studia
podyplomowe z zakresu
zarzgdzania instytucjami
publicznymi w wymiarze
sprawiedliwosci.
Ogtoszono konkurs na stanowisko
Dyrektora Sgdu Rejonowego.
2. Pierwsze oceny
przewidziane w 2014 roku.
3. Realizacja projektu w latach
nast^pnych.
4. Informacja w czejci D
sprawozdania.
5. Wprowadzono obowigzek
sktadania Prezesowi Sgdu
kwartalnych informacji w zakresie
spraw „starych" celem ich analizy.
6. PodJQto dziatania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji kadry
orzeczniczej i urz^dniczej, poprzez
udziaf w szkoleniach
organizowanych przez tut. Sgd,
sgdy nadrz^dne, KSSiP, firmy
zewn^trzne.
7. Zwrocono siQ do jednostek
nadrze.dnych o rozwazenie
mozliwosci wzmocnienia kadry
orzeczniczej.

Ulatwienie dost^pu
Obywateli do
wymiaru
sprawiedliwosci
oraz wzmocnienie
ochrony prawnej
obywateli

Udzial wnioskow o wpis do
rejestrow (NKW) skladanych
drogg elektroniczng w ogolnej
liczbie sktadanych wnioskow.
Udziaf odpisow z rejestrow
(NKW) wydanych droga.
elektroniczna. w ogolnej liczbie
wydanych odpisow.

Z uwagi na
uzaleznienie
post^pu prac
wdrozeniowych
projektu
obejmujgcego
wprowadzenie eustug w zakresie
rejestrow sgdowych
zakladajgcego
udost^pnienie
poszczegolnych
funkcjonalnosci
systemu w roku
2012, od nieznanego
obecnie terminu
zakohczenia prac
legislacyjnych
i wejscia w zycie
aktow
wykonawczych, ktore
umozliwig praktyczne
uruchomienie
przedmiotowych
usiug - zaplanowanie
docelowych wartosci
miernikow n a rok
2012 jest niemozliwe.
Wartosc miernikow
b^dzie
monitorowana
od momentu
uruchomienia
systemu e-ustug, a
dane uzyskane w
ramach monitoringu
b^da. stanowily
podstawe. do
planowania
wartosci docelowych
miernikow na kolejne
lata.

Nie okreslono
wartosci
miernikow gdyz
obie regulacje
oczekujg na
wydanie
stosownych
przepisow.

1. Wdrozenie elektronicznego sposobu
wnoszenia opfat sgdowych po wejsciu w
zycie odpowiednich zmian
ustawodawczych.

l.Prace legislacyjne w toku.

2. Promowanie alternatywnych metod
rozwigzywania sporow.

2. Promowano alternatywne
metody rozwigzywania sporow.

3. Rozwijanie systemow wsparcia dla osob
pokrzywdzonych przest^pstwem.

3. Zorganizowano Tydzien
Pomocy Ofiarom Przeste.pstw.

CZIjSC D: Informacja dotyczgca realizacji celow objetych planem dziatalnosci na rok 2012
(nalezy krotko opisac najwazniejsze przyczyny, ktore wpfyn^ty na niezrealizowanie celow, wysta.pienie istotnych roznic w planowanych i osia.gnie.tych wartosciach miernikow
lub podje.cia innych niz planowane zadari sluzgcych realizacji celow).
Roznica w zaplanowanych a osia.gnie.tych miernikach wynikata ze wzrostu liczby wplywu spraw, z absencji se.dziow jak i asystentow se.dziow oraz nie obsadzenia etatu
asystenta se^lziego przez okres 5 miesie.cy.
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podpis kierownika jednostki

