Plan dzialalnosci Sadu Rejonowego w Wofominie na rok 2015
CZIJS6 A: Najwazniejsze cele do realizacji w toku 2015.
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Zwiekszenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwosci.
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Wartosc procentowa obywateli pozytywnie
oceniajaca Standard Obslugi Interesantow
w Biurze Obslugi Interesanta.
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Poprawa sprawnosci
dzialania systemu
wymiaru
sprawiedliwosci.

Sprawnosc post?powari sajiowych wedlug
glownych kategorii spraw w I instancji.1
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Przeprowadzanie szkolen dla pracownikow Biura Obslugi
Interesanta, celem podniesienia jakosci swiadczonych przez
nich uslug ( w tym szkolenia wewn?trzne dotycza.ce zasad
wspolpracy BOI z sekretariatami Wydzialow);
Systematyczne prowadzenie badaii oczekiwaii obywateli
i standardu obslugi interesantow z uzyciem
wystandaryzowanej ankiety;
Wdrozenie Standardow Obslugi Interesantow w Biurze
Obslugi Interesanta;
Poszerzanie katalogu infotmacji zawartych na sttonie
internetowej Sa.du oraz zapewnienie stalej aktualizacji
informacji udost^pnianych na tej stronie;
Zapewnienie ciaglosci dzialania systemow informatycznych.
Wykonywanie czynnosci nadzorczych nad przebiegiem
post?powari sa.dowych przez Przewodnicza.cych Wydzialow,
Monitorowanie poziomu obciazenia praca. w poszczegolnych
pionach orzeczniczych;
Podnoszenie wiedzy orzecznikow i urze.dnikow sa.dowych
poprzez udzial w szkoleniach;
Wdrozenie protokolu elektronicznego w sprawach cywilnych
i wykroczeniowych (e-protokol);
Sprawowanie szczegolnego nadzoru nad prawidlowoscia.
i terminowoscia. doreczania korespondencji przez operatora
pocztowego;
Realizacja strategii rozwoju S^du Rejonowego w Wolominie
nalata 2014-2017.
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1 . Dlugookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesnosci;
2. Strategia Sprawne
Paristwo 2020;
3. Strategia Rozwoju
Kraju 2020.
4. Strategia Modernizacji
Przestrzeni
Sprawiedliwosci w
Polsce na lata 20142020
1. Dlugookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesnosci;
2.Strategia Sprawne
Panstwo 2020;
3.Strategia Rozwoju
Kraju 2020.
4. Strategia Modernizacji
Przestrzeni
Sprawiedliwosci w
Polsce na lata 20142020

1 iredni czas trwania post^powania sadowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia si? sprawy w I instancji - wskainik obliczany dla spraw z wybranych repertoridw I instancji (Sqdy okr^gowe: C, CG-G, Ns (z wyt. rej.),
Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sady rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - srednia wazona obliczona jako iloraz sumy iloczyn6w srodk6w przedzia!6w czasowych
i liczby spraw z tych przedzialiw do ogdlnej licri>y wszystkich badanych spraw.

Strona 1 z 2

Zwiekszenie
efektywnosti
alokacji etatow w
sa,downictwie.

1.
Relacja maksymalnej wartosci ilorazu wplywu do
obsady uiz^dniczej do minimalnej wartosci
ilorazu wplywu do obsady w sa_dach rejonowych
(liczony jako srednia arytmetyczna dla pionow
cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeri
spolecznych, rodzinnego i gospodarczego).
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Monitorowanie poziomu obciazenia praca, oraz etatyzacji w
poszczegolnych pionach orzeczniczych i szczeblach
sa.downictwa powszechnego;
Podjecie dzialaii maja^cych na celu popraw? przeplj"wu
informacji pomi^dzy jednostkami;
Sprawowanie szczegolnego nadzoru nad terminowosda^ w
przekazywaniu rzetelnych i wyczerpujacych informacji przez
jednostki s^downictwa powszechnego;
Biez^ca analiza dzialalnosci sa^dow w oparciu o przekazywane
sprawozdania, w rj~m raportj' z zarzajizama r)Tzykiem.

1. Strategia Sprawne
Paiistwo 2020

CZ^SC B: Cele priorytetowe wvnikaj^ce z budzetu panstwa w ukladzie zadaniowTm do realizacji w roku 2015
Mierniki okreslaja^ce stopien realizacji celu
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2
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do sa^du.

3
Wskaznik opanowania wplywu spraw (ogolem)

Podzadania budzetowe stuz^ce realizacji celu
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Dzialalnosc orzecznicza - pion karny;
Dzialalnosc orzecznicza - pion cywilny;
Dzialalnosc pozaorzecznicza;
Wykonywanie orzeczen wj'danych przez sa^dy
powszechne;
Zarz^dzanie i nadzor administracyjny Prezesa Sa^du
Okr?gowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz
ralizacja wlasnych planow nadzorczych Prezesa Sa_du
Rejonowego oraz Przewodnicza^cych Wydzialow,
Dzialalnosc na rzecz ulatwienia dost?pu do wymiaru
sprawiedliwosci;
Realizacja strategii rozwoju S^du Rejonowego w
Wolominie na lata 2014-2017.
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