Plan działalności
Sądu Rejonowego w Koninie
na rok 2012
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
nazwa

1.

2.

Zwiększanie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
1. stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

3.
wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie
liczby spraw załatwionych przez sąd do liczby
spraw wpływających)
odsetek spraw rozpatrywanych przez sąd, w
których czas trwania postępowania przekracza
12 miesięcy (odniesienie liczby spraw, w
których czas trwania postępowania sądowego od
dnia pierwszej rejestracji w sądzie do
uprawomocnienia się spraw/orzeczenia/wyroku
przekracza 12 miesięcy do liczby spraw
uprawomocnionych)
średni czas trwania postępowania w sprawach
cywilnych i karnych (z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych) w miesiącach

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

4.
98%

2,0%

2,3 (m-ce)

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

5.
1. Usprawnienie działalności orzeczniczej.
2. Zapewnienie warunków organizacyjnych
i technicznych funkcjonowania sądu –
zmiana siedziby Sądu.
3. Kwartalna ocena wykonania
planowanych mierników przez Prezesa
Sądu.
4. Działania na rzecz usprawniania procesu
sprawowania wymiaru sprawiedliwości
(m.in. wzmożenie nadzoru przez
Przewodniczących w Wydziałach).
5. Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (mediacji).
6. Kwartalna ocena spraw tzw. „starych”
ponad 2 i 5 –letnich.

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
6.
Projekt planu
działalności
Ministerstwa
Sprawiedliwości na
rok 2012 dla działu
administracji
rządowej
Sprawiedliwość
Plan działalności
Sądu Okręgowego w
Koninie na 2012 rok
dla obszaru Okręgu
Konińskiego

Ułatwianie
dostępu
obywateli do
wymiaru
2.
sprawiedliwości
oraz wzmacnianie
ochrony prawnej
obywateli

Udział wniosków o wpis do rejestrów NKW
składanych drogą elektroniczną w ogólnej
liczbie składanych wniosków

Postęp prac wdrożeniowych
projektu obejmującego
wprowadzenie e-usług
zakładającego udostępnienie
poszczególnych
funkcjonalności systemu w
roku 2012, zależy od
terminu zakończenia prac
legislacyjnych i wejścia w
życie aktów
wykonawczych, które
umożliwią praktyczne
uruchomienie
przedmiotowych usług –
zaplanowanie docelowych
wartości mierników na rok
2012 jest niemożliwe.

1. Wprowadzenie e-usług w zakresie Ksiąg
Wieczystych
2. Promowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.
3. Rozwijanie systemu wsparcia dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem.
4. Kampanie edukacyjne i informacyjne na
temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.
5. Poszerzenie uprawnień osób skazanych i
tymczasowo aresztowanych w zakresie
kontaktów telefonicznych (uwzględnienie
postulatów Rzecznika Praw
Obywatelskich).
6. Zmiana siedziby Sądu – udogodnienia
architektoniczne dla interesantów,
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
reorganizacja (w tym utworzenie POI,
poszerzenie Sekcji Wykonawczej,
połączenie II i VII WK), dostosowanie do
wymogów bezpieczeństwa w zakresie
transportu i nadzoru nad osobami
pozbawionymi wolności.

Projekt planu
działalności
Ministerstwa
Sprawiedliwości na
rok 2012 dla działu
administracji
rządowej
Sprawiedliwość
Plan działalności
Sądu Okręgowego w
Koninie na 2012 rok
dla obszaru Okręgu
Konińskiego

* z uwagi na charakter dokumentu Plan działalności Sądu Rejonowego w Koninie na 2012 r. może ulec zmianie.
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