PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OSTROŁĘCE NA ROK 2013
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
Lp.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku
Nazwa
którego dotyczy plan

Cel

2.

Zwiększenie
sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zaległości sadowych

2.

Ułatwienie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmocnienie ochrony
prawnej obywateli

3.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

5.

6.

4.

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

97%

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

97%

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w
których czas trwania postępowania przekracza 12
miesięcy (ogółem)
Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w
których czas trwania postępowania przekracza 3 lata w
głównych kategoriach spraw

0,50%

Średni czas trwania postępowania w sprawach
cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych,
karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw
wieczy sto księgowych i rejestrowych) - w miesiącach

2,6

1. Wdrożenie i doskonalenie menadżcrskiego modelu
zarządzania sądami polegającego m.in. na wdrożeniu
nowego modelu zarządzania finansami sądów.
2. Sprawowanie nadzoru na równomiernym obciążeniem
pracą.
3. Zapewnienie prawidłowej efektywności wykorzystania
kadry.
4. Adekwatna do realizacji celów i zadań alokacja oraz
zarządzanie środkami budżetowymi, zapewniające
harmonijną i zgodną z założeniami realizację
wyznaczonych celów i zadań.
5. Efektywny przepływ informacji.

L Zwiększenie
liczby
spraw
załatwianych
przy
wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
2. Zapewnienie
ciągłości
działania
systemów
informatycznych.
3. Rozszerzenie dostępu do orzecznictwa sądów
uruchomienie portali orzeczeń.
4. Uruchomienie
portalu
informacyjnego
sądów
ułatwiającego korzystanie z informacji.

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

Ostrołęka dnia 28 grudnia 2012 roku.
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Plan działalności
Ministra
Sprawiedliwości na
2013 rok dla działu
administracji rządowej
sprawiedliwość
Plan działalności
jednostek Apelacji
Białostockiej na2013r.
Plan działalności dla
jednostek z obszaru
Okręgu Ostrołęckiego
na 2013 rok.

