Plan działalności Sądu Rejonowego w Koninie na rok 2013
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
Mierniki określające stopień realizacji celu
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Zwiększanie sprawności
postępowań sądowych oraz
stopniowe ograniczanie
poziomu zaległości
sądowych

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

3

4

5
1. Wdrażanie i doskonalenie nowego modelu nadzoru nad działalnością administracyjną
sądów, w tym:
- doskonalenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami polegającego m.in. na wdrożeniu
nowego modelu zarządzania finansami sądów,
- realizacja
programu likwidacji strukturalnych zaległości w sądach,
- zmiana struktury zatrudnienia w sądach w zakresie pionu urzędniczego i asystenckiego.
2. Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania
sądownictwa:
- kontynuacja działań dot. wdrożenia w sądach powszechnych Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w oparciu o rozwiązania klasy ERP,
- kontynuacja wdrożenia systemu informatycznego obsługującego merytorycznie sądy
powszechne (system Kurator 2 oraz KNS 2 ZETO Świdnica),
- kontynuacja projektu MS dot. wdrożenia protokołu elektronicznego - wdrożenie cyfrowej
rejestracji rozpraw sądowych w kolejnych lokalizacjach (w tym sądach rejonowych), zgodnie z
harmonogramem wdrozeń.
3. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji
we wszystkich rodzajach spraw.
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1. PROJEKT Planu
działalności Ministra
Sprawiedliwości na rok
2013 dla działu
administracji rządowej
Sprawiedliwość.
2. Plan działalności
Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu na rok 2013
dla obszaru Apelacji
Poznańskiej.
3. Plan działalności
Sądu Okregowego w
Koninie na rok 2013 dla
obszaru Okręgu
Konińskiego.

1. Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych.
2. Wprowadzenie elektronicznych form uiszczania opłat sądowych.
3. Rozszerzenie dostępu do orzecznictwa sądów - uruchomienie portali orzeczeń.
4. Zaprojektowanie i uruchomienie portalu informacyjnego sądów ułatwiającego korzystanie z
informacji sądów.
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wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

92%

wskaźnik opanowania wpływu
w głównych kategoriach spraw
rozpatrywanych przez sądy I instancji

95%

odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania
postępowania przekracza 12 m-cy (ogółem)

11%

odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania
postępowania przekracza 12 m-cy w głównych kategoriach spraw

7%

odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania
postępowania przekracza 3 lata w głównych kategoriach spraw

1,4%

średni czas trwania postępowania w głównych kategoriach spraw w I instancji (w
miesiącach)

1,3%

średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych,
ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych
(z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach)

średni czas trwania postępowania od dnia pierwszego wpływu do ostatecznego
załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych, z
wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych
(rep. Km) – w miesiącach
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Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

Cel

Ułatwianie dostępu obywateli
do wymiaru sprawiedliwości
oraz wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

udział odpisów z rejestrów (KRS, RZ, NKW) składanych drogą elektroniczną
w ogólnej liczbie wydanych odpisów

2%

7%
Postęp prac wdrożeniowych
projektu obejmującego
wprowadzenie e-usług
zakładającego udostępnienie
poszczególnych funkcjonalności
systemu w roku 2013 zależy od
terminu zakończenia prac
legislacyjnych i wejścia w życie
aktów wykonawczych, które
umożliwią praktyczne
uruchomienie przedmiotowych
usług - zaplanowanie
docelowych wartości mierników
na rok 2013 jest niemożliwe.
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