PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU NA ROK
2011

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011

Lp

Cel

1

2

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

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

1.
Wskaźnik opanowania
wpływu

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez
sąd I instancji, w których
czas trwania
postępowania przekracza
12 miesięcy

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczenie
poziomu zaległości
sądowych

Średni czas trwania
postępowania
w sprawach cywilnych,
karnych, rodzinnych i
pracy ( z wyłączeniem
spraw wieczysto
księgowych i
rejestrowych( (w
miesiącach)

102%

5
Bieżąca analiza
działalności sądu w
oparciu o sprawozdania
statystyczne.

2.

Nadzór Prezesa Sądu
Rejonowego w
Inowrocławiu i
Przewodniczących
Wydziałów nad
działalnością wydziałów.

3.

Zapewnienie prawidłowej
obsady sędziowskiej i
urzędniczej – w miarę
możliwości etatowych
oraz zapewnienie
równomiernego
obciążenia sędziów i
pracowników
administracyjnych w
podległych wydziałach.

8%

4.

Wdrożenie planowanych
zmian w przepisach kpc
polegających na
wprowadzeniu instytucji
zażalenia poziomego i
rozszerzenia uprawnień
referendarzy.

5.

Wdrożenie usprawnienia
procedur w postępowaniu
karnym - po
wprowadzeniu
planowanych zmian w kpk
polegających na m.in.
ułatwieniu koncentracji
postępowania
dowodowego, redukcji
liczby czynności
procesowych oraz
szerszym stosowaniu
metod konsensualnych

6.

Zwiększenie liczby spraw
załatwianych poprzez
wykorzystanie
informatyzacji
postępowań sądowych

7.

Wdrożenie protokołu
elektronicznego

2,5%

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

6

Cele i zadania
służące jego
realizacji
odnoszą się do
zapisów planu
działalności
Ministra
Sprawiedliwości
na rok 2011 dla
działu
administracji
rządowej
Sprawiedliwość

8.

Strona internetowa sądu

2

Ułatwienie dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz wzmacnianie
ochrony prawnej
obywateli

100%

1.

Wdrożenie
scentralizowanego
systemu informatycznego
o ile Sąd Rejonowy w
Inowrocławiu zostanie
objęty planem
ministerialnym.
Zapewnienie stałej
aktualizacji danych i
informacji udostępnianych
na stronie internetowej
sądu i poszerzanie
katalogu informacji

2.

Doskonalenie działalności
Punktu Obsługi
Interesantów i
usprawnienie standardów
obsługi interesantów

3.

Promowanie
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

4.

Dystrybucja broszur
informacyjnych,
otrzymanych z
Ministerstwa
Sprawiedliwości

Na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm).,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego
wykonania (Dz. U. Nr 187, poz.1254) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu sporządził plan działania na 2011 rok.
Inowrocław, dnia 31 grudnia 2010r

