PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE NA ROK 2011
CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011

Lp

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku, którego
dotyczy plan
3
4

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

1.

1

Wskaźnik opanowania wpływu

94 %

Odsetek spraw rozpatrywanych przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie, w których czas
trwania postępowania przekracza 12
miesięcy

6%
2.

Zwiększenie sprawności
postępowań sądowych oraz
stopniowe ograniczenie
poziomu zaległości sądowych
Średni czas trwania postępowania w
sprawach cywilnych i karnych
(z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych) w miesiącach

5
W przypadku zmiany przepisów ustawy
prawo o ustroju sądów powszechnych
wdrożenie zasad menadżerskiego zarządzania
sądem skorelowanego z modyfikacją zasad
sprawowania nadzoru

Wdrożenie planowanych zmian w przepisach
k.p.c.
polegających
na
rozszerzeniu
uprawnień referendarzy poprzez przekazanie
do ich kompetencji spraw wynikłych ze
zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
oraz spraw w przedmiocie wyjawienia
majątku

3.

Propagowanie elektronicznego postępowania
upominawczego

4.

Wdrożenie
usprawnień
procedur
w
postępowaniu karnym po wprowadzeniu
planowanych zmian w k.p.k. polegających na
m.in. ułatwieniu koncentracji postępowania
dowodowego, redukcji liczby czynności
procesowych oraz szerszym stosowaniu
metod konsensualnych

5.

Przyśpieszenie postępowania wykonawczego
w razie wprowadzenia zmian w k.k.w.

6.

Zwiększenie liczby spraw załatwianych
poprzez
wykorzystanie
informatyzacji
postępowań sądowych

2

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
6

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

Wskaźnik bezawaryjności działania
infokiosków

2

3

Ułatwienie dostępu obywateli
do wymiaru sprawiedliwości
oraz wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

Stworzenie warunków
organizacyjno-prawnych
pozwalających na
zwiększenie skuteczności
resocjalizacji i readaptacji
społecznej oraz ograniczenie
zjawiska recydywy wśród
wychowanków zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich i zwiększenie
skuteczności wykonywania
kary ograniczenia wolności i
pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem
jej wykonania

Liczba szkoleń pracowników
obsługujących interesantów

7.

Kontynuacja
wdrożenia
elektronicznej
biurowości tradycyjnej pod warunkiem
prawidłowego funkcjonowania systemu
Currenda

8.

Wdrożenie
scentralizowanego
systemu
informatycznego o ile tut. Sąd zostanie
objęty planem

1.

Zapewnienie stałej aktualizacji danych i
informacji udostępnionych przez infokioski

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 w razie utworzenia
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i
Pomocy Postpenitencjarnej

5.

Wdrożenie - po uchwaleniu odpowiednich
przepisów - bezpłatnej informacji prawnej
dla osób fizycznych
Nadzór
sprawowany
przez
sędziego
rodzinnego
obejmujący
legalność
umieszczenia nieletniego oraz prawidłowość
wykonywania
orzeczenia, zwłaszcza w
zakresie stosownych metod i środków
oddziaływania,
warunków,
w
jakich
przebywają
nieletni,
jak
również
przestrzegania ich praw i obowiązków w
trybie art. 77 ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich – poprzez okresowe
opinie pozyskiwane przez Sąd Rodzinny od
dyrektorów schronisk.

100%

2

1.

Wskaźnik zgodności z planem nadzoru

Wskaźnik ilości spraw, w których
zarządzono wykonanie kary
pozbawienia wolności bądź zastępczej
kary pozbawienia wolności

100 %

2.

metod

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

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

