PLAN DZIAŁALNOŚCI
CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE

CELE DO REALIZACJI
Mierniki

Lp

Cel

1

2

SĄDU REJONOWEGO

W WADOWICACH

W ROKU 2011

określające

stopień

realizacji celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan
4

Nazwa

3

Najważniejsze

1.

1

Wskaźnik opanowania wpływu

100%

Odsetek spraw rozpatrywanych przez
Sąd Rejonowy w Wadowicach, w
których czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

2,4%
2.

Zwiększenie sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczenie poziomu
zaległości sądowych
Średni czas trwania postępowania (w
miesiącach)
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NA ROK 2011

realizacji

celu

Wdrożenie planowanych zmian w
przepisach kpc polegających na
wprowadzeniu instytucji zażalenia
poziomego i rozszerzenia uprawnień
referendarzy.
Wdrożenie usprawnienia procedur w
postępowaniu karnym po wprowadzeniu
planowanych zmian w kpk polegające na
m.in. ułatwieniu koncentracji
postępowania dowodowego, redukcji
liczby czynności procesowych oraz
szerszym stosowaniu metod
konsensualnych

4.

Propagowanie elektronicznego
postępowania upominawczego

5.

Przyśpieszenie postępowania
wykonawczego w razie wprowadzenia
zmian w kkw

-

- --

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

5
Wdrożenie zasad menadżerskiego
zarządzania sądem skorelowanego z
modyfikacją zasad sprawowania nadzoru
po zmianie przepisów ustawy prawo o
ustroju sądów powszechnych

3.

2,3

.

zadania służące
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6

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

---

-

.

Odniesienie liczby infokiosków
zainstalowanych w sądzie w danym
roku do łącznej liczby infokiosków
planowanych do zainstalowania w
sądzie

2

3

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Zwiększenie skuteczności
bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia wolności i
resocjalizacji

Utworzenie i uruchomienie systemu
infokiosków umożliwiających szerszy
dostęp do elektronicznych usług
realizowanych przez sąd, po uzyskaniu
odpowiednich środków technicznych

2.

Wdrożenie elektronicznego sposobu
wnoszenia opłat sądowych po wejściu w
życie odpowiednich zmian
ustawodawczych

3.

Promowanie alternatywnych
rozwiązywania sporów

4.

Rozwijanie systemu wsparcia dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem

100%

metod

i

Wadowice, dnia 30 grudnia 2010r.
(data)

1.

Poszerzenie współpracy kuratorów z sekcją
wykonania orzeczeń oraz podmiotami
wykonującymi karę ograniczenia wolności

