
Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie na rok 2015 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015. 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

Odniesienia do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym 

Lp. Cel 
Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

którego 
dotyczy plan 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

Odniesienia do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym 

1 2 3 4 5 6 
1. Zwiększenie stopnia 

realizacji praw 
obywatelskich przez 
system wymiaru 
sprawiedliwo ści. 

Wartość procentowa obywateli pozytywnie 
oceniających Standard Obsługi Interesantów w Biurze 
Obsługi Interesanta 

90% 
1. Utrzymanie w miarę posiadanych środków finansowych 

procesu szkoleń pracowników Biura Obsługi Interesanta, 
celem podniesienia jakości świadczonych przez nich usług 
(w tym szkolenia wewnętrzne dotyczące zasad współpracy 
BOI z sekretariatami Wydziałów); 

2. Systematyczne prowadzenie badań oczekiwań obywateli i 
standardu obsługi interesantów z użyciem 
wystandaryzowanej ankiety; 

3. Poszerzenie katalogu informacji zawartych na stronie 
internetowej Sądu oraz zapewnienie stałej aktualizacji 
informacji udostępnianych na stronie internetowej sądu; 

4. Zapewnienie ciągłości działania systemów ITw zakresie 
zwiększenia stopnia realizacji praw obywatelskich. 

1. Plan działalności 
Ministra 
Sprawiedliwości na 
rok 2015r. 
2. Plan działalności 
dla obszaru 
Apelacji 
Warszawskiej na 
rok 2015r. 
3. Plan działalności 
dla obszaru Sądu 
Okręgowego 
Warszawa Praga na 
rok 2015r. 

2. Poprawa sprawności 
działania systemu 
wymiaru 
sprawiedliwości. 

Sprawność postępowań sądowych według głównych 
kategorii spraw w I instancji. 

6,2 
1. Wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem 

postępowań sądowych przez Przewodniczących 
Wydziałów; 

2. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w 
poszczególnych pionach orzeczniczych; 

3. Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i 
czasu trwania postępowania; 

4. Podnoszenie wiedzy orzeczników i urzędników sądowych 
poprzez udział w szkoleniach; 

5. Uruchomienie w sądzie systemu RecourtServices, 
niezbędnego do całkowitego wdrożenia systemu cyfrowej 
rejestracji rozprawy; 

6. Sprawowanie szczególnego nadzoru nad prawidłowością i 
terminowością doręczania korespondencji przez operatora 
pocztowego. 

1. Plan działalności 
Ministra 
Sprawiedliwości na 
rok 2015r. 
2. Plan działalności 
dla obszaru 
Apelacji 
Warszawskiej na 
rok 2015r. 
3. Plan działalności 
dla obszaru Sądu 
Okręgowego 
Warszawa Praga na 
rok 2015r. 
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CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015. 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Podzadania budżetowe służące 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. Zagwarantowanie obywatelom 

konstytucyjnego prawa do sądu. 
Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) 98% 

1. Działalność orzecznicza — pion karny; 
2. Działalność orzecznicza — pion cywilny; 
3. Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy 

powszechne; 
4. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad 

działalnością sądu; 
5. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości. 

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015. 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu Lp. Cel 
Nazwa 

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 
plan 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

1 2 3 4 5 
1. Zwiększenie efektywności funkcjonowania 2 

Ośrodków Kuratorskich 
Wskaźnik udziału uczestników skierowanych do OK., a 
uczestniczących w zajęciach 

> 75% Skuteczna działalność kierownika OK 

>nowe*flla Warszawy Pragi-PoMn; 

17 grudnia 2014r. 
/data/ 

11 
I jowąki 

/ podpis 1 5rezesa fc ądu/ 
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