
Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie na rok 2021

CZĘŚĆ A: N ajważniejsze cele do realizacji w roku 2021
M ierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel
Nazwa

Planowana  
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

którego 
dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

O dniesienia do 
dokum entu o 
charakterze 

strategicznym

1 2 3 4 5 6
1. Poprawa

sprawności
funkcjonow ania
system u
sądow nictw a
pow szechnego

Odsetek spraw  skierowanych do mediacji w 
stosunku do w szystkich spraw wpływających do 
sądów, w których m ediacja może być zastosow ana

1,5%
1. Realizacja zadań wynikających z przepisów  dot. 

polubownych metod rozwiązywania sporów.
2. Kontynuowanie prom ocji i wsparcie procesu 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje).
3. Realizacja zadań wynikających z przepisów  ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
4. Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych 

na stronach internetowych Sądu.
5. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.

1. Plan działalności 
Ministra
Sprawiedliwości na 
rok 2 0 2 Ir. dla działu 
administracji 
rządowej - 
sprawiedliwość
2. Plan działalności 
Prezesa i Dyrektora 
dla obszaru apelacji 
warszawskiej na rok 
202 lr.
3. Plan działalności 
dla obszaru Sądu 
Okręgowego 
W arszawa Praga na 
rok 2 0 2 lr.

Średni czas trw ania postępow ań sądowych w edług 
wybranych kategorii spraw w I instancji (w 
m iesiącach)

7,50
1. W ykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem 

postępowań sądowych przez Przewodniczących

1. Plan działalności 
Ministra
Sprawiedliwości na 
rok 202 lr. dla działu 
administracji 
rządowej- 
sprawiedliwość
2. Plan działalności 
Prezesa i Dyrektora 
dla obszaru apelacji 
warszawskiej na rok 
202 lr.
3. Plan działalności 
dla obszaru Sądu 
Okręgowego 
W arszawa Praga na 
rok 2 0 2 lr.

W skaźnik opanow ania wpływu głównych kategorii 
spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji

95% W ydziałów.
2. M onitorowanie poziomu obciążenia pracą w 

poszczególnych pionach orzeczniczych.
3. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych 

limitów.
4. M onitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania 

wpływu i czasu trw ania postępowania.
5. Podnoszenie wiedzy orzeczników, asystentów sędziów i 

urzędników sądowych poprzez udział w szkoleniach.
6. Realizacja projektów  oraz utrzymanie i rozwój narzędzi 

inform atycznych służących poprawie sprawności 
funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości.
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Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden 
etat sędziego

0,46 1. Zapewnienie optymalnej obsady asystentów  sędziego 
w ramach przyznanych limitów.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym  do realizacji w roku 2021

M ierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel
Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

1 2 3 4 5
1. Zagw arantow anie obywatelom 

konstytucyjnego prawa do sądu.
W skaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) 97%

1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
przez Sąd.

2. Zarządzanie i nadzór adm inistracyjny nad 
działalnością Sądu.

3. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2021

Lp. Cel

M ierniki określające stopień realizacji celu

N ajważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan
1 2 3 4 5

!. Zwiększenie efektywności funkcjonowania 
2 Ośrodków Kuratorskich

W skaźnik udziału uczestników skierowanych do OK., 
a uczestniczących w zajęciach

> 65% Skuteczna działalność kierownika OK.
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