Sprawozdanie z wykonania planu dziatalnosci
Sqdu Rejonowego w Wotominie11
za rok 2014
dla dziatu/dziatow administracjl rzqdowej:2)

CZE;£6 A: Realizacja najwazniejszych celow w roku 2014
(wtejcz?6ci sprawozdania nalezy wymienii cele wskazane w cz$Sci A planu na rok, ktdrego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki okre£laja,ce stopieri realizacji celuJJ

Nazwa

1

1

2

2

3

Zwiekszenie
Wartosi procentowa obywateli
stopnia
pozytywnie standard obstugi
realizacji praw
interesantdw w Biurze Obshjgi
obywatelskich
Interesanta
przez system
wymiaru
Procentowy udziat orzeczonej kary
sprawiedliwosci ograniczenia wolnoSci i kary
samoistnej grzywny wsrod ogotu
kar.

Poprawa
sprawnosci
dziatania
systemu

Sredni czas trwania post§powania
wsprawach cywilnych, pracy,
rodzinnych, ubezpieczert
spotecznych, kamych i

Planowana
warto£c do
osi^gniecia na
koniec roku,
kt6rego
dotyczy
sprawozdanie

4

Najwazniejsze planowane zadania stuza.ce
realizacji celu4'

Najwainiejsze podjete zadania stuza.ce realizacji
celus)

Osia,gni?ta
wartoS6 na
koniec
roku,
ktdrego
dotyczy
sprawozda
nie

5

>85%

91,49%

36,4%

39,5%

3,28

3,5

6

LProwadzenie badart nt. oczekiwart
obywateli w zakresie standard6w obstugi
Jnteresant6w w Biurach (Punktach) Obstugi
Interesantdww s^dach
2. Realizacja projektow informatycznych
dotyczqcych udost^pniania informacji
obywatelom:
a)Portal informacyjny
b)Portal orzeczeh
3-Realizacja strategii rozwoju Sqdu
Rejonowego w Wotominie na lata 2014-2017

LSzkolenia majqce na celu pozyskanie przez
se^iziow wiedzy pozwalajqcej na bardziej
efektywne wykonywanie obowiqzkbw
zawodowych, m.in. w zakresie efektywnego
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1 .Biez^ca analiza ankiet w zakresie stopnia zadowolenia
interesant6w ze standardow obstugi w Biurze Obslugi
Interesanta.
2.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Obstugi
Interesanta i Czytelni Akt ( przeprowanono audyt
w zakresie nzarzadzan/a jakoSciq obslugi interesanta
w sadach powszechnych"- wniosek S^d Rejonowy
w Wotominie jako jedyny w okr$gu Warszawa Praga
osi^gnqt najwyzszy zoptymalizowany poziom dojrzalosci
zarza.dzania).
S.Usprawnienie komunikacji wewn^trznej i zewn^trznej
w procesie zarza,dzania informacja..
4. State poszerzanie gamy informacji zawartych na stronie
internetowej Sa.du, utworzenie portalu Orzeczert i portalu
informacyjnego.
S.Realizacja zatozert zawartych w strategii rozwoju Sa,du
Rejonowego w Wotomime na lata 2014-2017.
6.Bieza.ca analiza dziatalnosci Sa,du Rejonowego w
Wotominie ( biezace analizy danych statvstvcznvch ).
1 .Udziat w szkoteniach zardwno kadry orzeczniczej jak i
urz^dniczej zgodnie z identyfikowanymi potrzebamt
szkoleniowymi.
2.Wsparcie organizacyjne i admin istracyjne realizacji

wymiaru
gospodarczych (z wytqczeniem
sprawiedliwosci spraw wieczystoksiegowych i
rejestrowych) (w miesia.cach).
Liczba spraw sadowycn
skierowanych do postepowari
mediacyjnych.

20

Zwiekszenie
efektywnosci
alokacji etatow
w
sqdownictwie.

Relacja maksymalnej wartosci
ilorazu wptywu do obsady do
minimalnej wartosci ilorazu wptywu
do obsady w sadach rejonowych
(liczony jako srednia arytmetyczna
dla piondwcywilnego, karnego,
pracy i ubezpieczeh spotecznych,
rodzinnego i gospodarczego).

1,75

Poprawa
efektywnosci
wydatkowania
srodkow.

Efektywnosc wydatkowania
srodkow w ujeciu zadaniowym w
sadach.

Wskaznik udzialu wydatkow
osobowych zwi^zanych z
dzialalnoscia. pomocnicza, w
ta.cznym budzecie sa,d6w.

19

(Nie podlega
planowaniu
przez Sgdy
Rejonowe )

(Nie
podlega
planowaniu
przez Sqdy
Rejonowe)

100%

99,97%

7,3%

prowadzenia czynnosci procesowych, czy
wykorzystywania alternatywnych metod
rozwia.zywania sporow
2.Realizacja strategii rozwoju Sqdu
Rejonowego w Wotominie na lata 2014-2017

zadari.
3. Kwartalna analiza ryzyk w zakresie czynnikow
osobowych oraz wzrotu ilosci wptywu spraw w celu
zapewnienia prawidtowej obsady sedziowskiej i
urz^dniczej.
4.Analiza rownomiernego obda.zenia praca. orzecznikow
i urzednikowsadowych.
S.Biezaca analiza dziafalnosci Sadu Rejonowego w
Wotominie (bieza.ce analizy danych statystycznych).
6.Aktua!izowanie i ulepszanie programbw
informatycznych w celu usprawnienia pracy orzecznik6w
i urzednikow.
7.Realizacja zadari nadzorczych przyjetych na rok 2014
S.Podj^cie dziatan naprawczych w zakresie likwidacji
zalegtosci
g.Realizacja zalozeti zawartych w strategii rozwoju Sadu
Rejonowego w Wotominie na lata 2014-2017.
10.Uczestnictwo Sa_du w ramach Dni Mecfiacji, analiza
spraw w zakresie mozliwosci skierowania spraw do
postepowania mediacyjnego

LMonitorowanie poziomu obciaienia
oraz etatyzacji w poszczegolnych pionach
orzeczniczych i szczeblach sadownictwa
powszechnego
( Nie podlega planowaniu przez Sqdy Rejonowe)

1 .Wdrozenie systemu informatycznego
rachunkowosci i systemu zarza.dzania
kadrami w sqdach i projektu ^wi
efektywnosci realizacji zadah przez jednostki
wymiaru sprawiedliwosci"
2.Wdrozenie Centralnego Systemu Zakup6w
dla sa.downictwa powszechnego
S.Wdrozenie systemu informatycznego do
obslugi ptatnosci

1 .Bieza.ce analizy reaiizacji budzetu S^du - racjonalne
i oszcz^dne gospodarowanie srodkami budzetowymi.
2. Wydatkowanie srodkow zgodnie z planowanym
przeznaczeniem.
3. State podnoszenie stanu wiedzy pracownikow w
zakresie ZSRK, dost§p do portalu wiedzy ZSRK,
wymiana robocza informacji pomi^dzy pracownikami
Oddziatow Finansowych Sqd6w.

' Nalezy podac nazwf ministra, zgodnie z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie szczegohwego zakresu dzialania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporza.dzane przez kierownika
jednostki - nazwe jednostki.
21 Nalezy wyp&fnic tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporza.dzane przez ministra, podajac nazwy wszystkich dzialdw administracji rzqdowej przez niego kierowanych.
3) Nalezy podac co najmniej jeden miemik. Wprzypadku gdy eel jest ujety w budzecie zadaniowym na rok, ktorego dotyczysprawozdanie, nalezy podac przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
" Nalezy wpisai zadania sfczgce reaSzacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczegdlnych czesciach planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie.
5> Wprzypadku gdy wskazany eel byf ujety w budzecie panstwa w uktadzie zadaniowym na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie, nalezy podac wszystkie podjete podzadania budzetowe sfuza.ce realizacji tego
celu.
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CZESC B: Realjzacja celow priorytetowych wynikajqcych z budzetu pahstwa w uktadzie zadaniowym w roku 2014
(w tej czeici sprawozdania nalezy wymienic cete wskazane w czesci B planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie. Nie nalezy wymieniac celdw uprzednio wskazanych w czesci A)
Lp.

1

Cel

Miemiki okreilajqce stopien realizacji celu"

Nazwa

Planowana
wartosc do
osia.gniecia na
koniec roku,
ktdrego dotyczy
sprawozdanie

Osiqgnieta
wartos6 na
koniec roku,
ktbrego dotyczy
sprawozdanie

2

3

4

5

Zagwarantowani
e obywatelom
konstytucyjnego
prawadosa.du.

Wskaznik
opanowania
wjptywu
spraw
(ogotem)

96%

100,9%

1

Planowane podzadania budzetowe stuza.ce
realizacji celu4>

Podj?te podzadania budzetowe stuia.ce realizacji
celus)

6

7

1 .Dziatalnosc orzecznicza
2.Dzialalnos6 poza orzecznicza ( zapewnienie
warunk6w organizacyjnych i technicznych )
3. Dziatalnosc nadzoru administracyjnego Prezesa
Sa.du Okr^gowego Warszawa-Praga w
Warszawie oraz wtasnych planow nadzorczych
Prezesa Sa.du Rejonowego i Przewodniczqcych
Wydziatow
4.Dateza standaryzacja dokumentow i formularzy
dotyczqcych post^powania sa.dowego
S.Wdroienie portalu Informacyjnego i portalu
Orzeczen
6.Realizacja strategii rozwoju Sa,du Rejonowego
w Wotominie na lata 2014-2017
y.Wyptata odszkodowart orzekanych przez sa.dy

1 Zapewnienie waaink6w organizacyjnych
i technicznych funkcjonowania Sadu, zapewnienie
infrastruktury lokalowej i technicznej S^du
umozliwiaja.cej prowadzenie dziatalnoSd orzeczniczej.
2.BJeza.ca analiza dzialalnoici Sa.du Rejonowego w
Wotominie ( bieza.ce analizy danych statystycznych ).
S.Sprawowanie nadzoru administracyjnego przez
Prezesa SO Warszawa Praga w Warszawie oraz
Prezesa Sajdu Rejonowego i Przewodnicza,cych
Wydziatbw.
4. Realizacja plan6w nadzorczych przyJQtych na rok
2014.
S.Wdroienie portalu Informacyjnego i Portalu Orzeczert
G.Realizacja zato±eii zawartych w strategii rozwoju
Sadu Rejonowego w Wotominie na lata 201 4-201 7

: Realizacja innych ce!6w w roku 2014
(w tej czesci sprawozdania nateiy wymienic cete wskazane w czesci C planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie)

M>.

1

Miemiki okreslaj^ce stopieri realizacji celuJ|

Cel

2

Nazwa

Planowana wartosl do
osl^gnl^cla na koniec roku,
ktdrego dotyczy
sprawozdanie

Osla.gnieta wartosi na
koniec roku, ktdrego dotycz
sprawozdanie

3

4

5

Najwainiejsze planowane zadanla
stuii|ce realizacji calu4'

Najwainiejsze podjete zadania shiiqce
realizacji ce)usi

6

7

CZE;SC 0: Informacja dotyczqca realizacji celow objetych planem dziatalnosci na rok 2014
(nalezy kritko opisac najwainiejsze przyczyny, More wptynety na niezrealizowanie cetiw, wystaj)iente istotnych rdznic w planowanych i osia.gni$tych wartosdach miemikdw lub podj$cie innych niz planowane
zadan shiiqcych realizacji celdw)

Wolomin, dnia .
DYREKTOR
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