Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie
za rok 2013
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.

Cel

1

2
Zwiększanie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości

1

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
nazwa
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
4
3
5
Wskaźnik
opanowania wpływu
spraw (ogółem)

90

95,81

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

90

91,28

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

37

28,10

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu

6
7
1. Usprawnienie procedur w postępowaniu cywilnym, obejmujące m.in.:
Bieżący
- dalsze rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych ( w szczególności w
monitoring
zakresie czynności w postępowaniu egzekucyjnym),
poprzez
- uproszczenie postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
wydawanie
zarządzeń dla
- umożliwienie stronom przebywającym w państwach członkowskich UE
merytorycznych
korzystania z instytucji doręczeń na zasadach takich, jakie obowiązują strony
przebywające w kraju oraz inne ułatwienia w zakresie pism procesowych,
wydziałów
- uproszczenie i przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego (w tym kolejny etap obligujących do
informatyzacji postępowań cywilnych obejmujący korzystanie systemów
składania
teleinformatycznych do nadawania elektronicznej klauzuli wykonalności
sprawozdań z
elektronicznemu bankowi tytułowi egzekucyjnemu, elektronicznego zajęcia
realnego
rachunku bankowego, elektronicznej licytacji ruchomości),
j wykonania.
2. Usprawnienie procedur w postępowaniu karnym, obejmujące m i n . :
Bieżący
- rozszerzenie trybów konsensualnych (tj. opartych o rozwiązania polubowne,
monitoring
ugodowe),
poprzez
- rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych poprzez powierzenie im
wydawanie
rozpoznawania spraw c wykroczenia oraz określonych czynności w
zarządzeń dla
postępowaniu karnym,
merytorycznych
- wprowadzenie pełnej kontradyktoryjności procesu,
wydziałów

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 w
głównych kategoriach
spraw w I instancji (w
miesiącach)

- wprowadzenie możliwości kontynuacji rozprawy, z powodu losowych lub z
uwagi na wyłączenie ze składu jednego członka składu orzekającego.
3. 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,
- opracowanie i realizacja programu likwidacji strukturalnych zaległości w
sądach,
- zmiana struktury zatrudnienia w sądach w zakresie pionu urzędniczego i
asystenckiego oraz monitorowanie zatrudnienia w pionie urzędniczym i poza
orzeczniczym oraz podjęcie prac legislacyjnych w zakresie nowego statusu
urzędników i pracowników sądu,
- opracowanie aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych dot. wprowadzenia systemu oceny pracy sędziego,
połączonego z jego indywidualnym planem rozwoju zawodowego,
- zwiększenie obsady asystenckiej sądu,
- zwiększenie efektywności pracy urzędników.
4. Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie
funkcjonowania sądownictwa:
- kontynuacja działań dot. wdrożenia w sądach powszechnych i w Ministerstwie
Sprawiedliwości (dysponent części budżetowej) Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w oparciu o rozwiązania klasy ERP,
- wdrożenie systemu workflow,
- wdrożenie centralnego systemu zakupu zintegrowanego ZSRK,
- budowa i wdrożenie platformy integrującej ZSRK z systemem wspomagającym
pracę merytoryczną sądów,
- kontynuacja projektu wdrożenia protokołu elektronicznego - wdrożenie cyfrowej
rejestracji rozpraw sądowych w kolejnych lokalizacjach.
5. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym przede
wszystkim mediacji we wszystkich rodzajach spraw.
6. Skrócenie czasu trwania procedury obsadzania wolnych stanowisk
sędziowskich, opracowanie i realizacja koncepcji e-rekrutacja na stanowiska
sędziowskie (podjęcie inicjatywy legislacyjnej w kierunku zmiany przepisów
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).
7. Wdrożenie rozwiązań umożliwiających składanie wniosków i zapytań o
udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną oraz
uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru (e-Platforma MS) oraz
integracja systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i
Krajowego Rejestru Karnego.
8. Adekwatna do realizowanych celów i zadań alokacja oraz zarządzanie
środkami budżetowymi - krajowymi i europejskimi, zapewniające harmonijną i
zgodną z założeniami realizację wyznaczonych celów i zadań w obszarze
wymiaru sprawiedliwości.
9. Monitorowanie toku postępowania w sprawach starszych niż 6 miesięcy.
10. Wykorzystanie dodatkowo zatrudnionych asystentów do likwidacji zaległości >
w sprawach powyżej 6 miesięcy.

obligujących do
składania
sprawozdań z
realnego
wykonania analizy i
wnioski

2

2

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Wskaźnik badania
ankietowego - opinie
respondentów na
temat ogólnej pracy
sądu

3

zwiększenie
skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonania kary
pozbawienia wolności
oraz resocjalizacji i
readaptacji
społecznej osób
skazanych na kary
ograniczenia i
pozbawienia wolności

Liczba osób objętych
świadczeniami
udzielonymi w
ramach pomocy
postpenitencjarnej

75

80

1. usprawnienie procesów obsługi interesanta w BOI i Czytelni akt punktu KRK.
2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz poszerzenia jej zawartości o
informację wymiaru sprawiedliwości.

Bieżące
monitorowanie
świadczeń dla
uprawnionych.

117

500

Bieżące
monitorowanie
poprawnego
działania BOI
oraz dbanie i
aktualne dane
w Currendzie

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013

Lp.

Cel

1

2

1

Zwiększenie
efektywności
windykacji należności
sądowych

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia
Osiągnięta wartość
na koniec
na koniec roku,
roku,
nazwa
którego dotyczy
którego
sprawozdanie
dotyczy
sprawozda
nie
4
5
3

Wskaźnik uiszczeń
do przypisów

50%

99,26%

Wskaźnik krótkiej
zaległości (w
miesiącach)

12

11

Wskaźnik zaległych
do bieżących

50/50

133,19%

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

6
1. Dołożenie starań do terminowego kierowania do wykonania prawomocnych
orzeczeń sądu w zakresie należności sądowych
2. Monitorowanie czynności egzekucyjnych
3. Systematyczne podejmowanie czynności w każdej sprawie dotyczącej
należności sądowych

Poprawa skuteczności monitoringu egzekucji komorniczej

Skuteczność działania merytorycznych komórek w zakresie ściągalności NS we
współpracy z KRD

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji
celu

7
Skuteczne
wdrożenie
procedur
egzekucyjnych
NS.
Monitorowanie
skuteczności i
rozmowy z
komornikami i
poprawie
poziomu
egzekucji.
Skuteczne
wdrożenie
procedur, zmiany

3

organizacyjno osobowe w
merytorycznych
komórkach
organizacyjnych.

2

Zwiększenie
efektywności
funkcjonowania
dwóch ośrodków
kuratorskich

Wskaźnik stanu
uczestników
skierowanych do
O.K., a
uczestniczących w
zajęciach

do 75%

72,02%

Skuteczna praca Kierowników Ośrodków Kuratorskich

Monitorowanie i
zwracanie uwagi
kierownikom OK.
na wyniki
wskaźnika.
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