Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na rok 2013.
CZĘŚĆ A:Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013.
L.p.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
Nazwa
roku, którego dotyczy
plan
3
4
Wskaźnik opanowania
wpływu (ogółem)

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

5

6

92%
1.

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

90%

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez sądy I
instancji, w których czas
trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

7%

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

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
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3.
4.

Wdrażanie i doskonalenie nowego modelu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
poprzez doskonalenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami polegającego m.in. na
wdrożeniu nowego modelu zarządzania finansami sądów,
Kontynuacja działań mających na celu wdrożenie w sądach powszechnych i w Ministerstwie
Sprawiedliwości (dysponent części budżetowej), w tym :

zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w oparciu o rozwiązania
klasy ERP,

scentralizowanego systemu informatycznego obsługującego wydziały procesowe
sądów powszechnych,

protokołu elektronicznego – wdrożenie cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych,
Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji
we wszystkich rodzajach spraw.
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.

2,8%
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1. Raport „Polska
2030 Wyzwania
rozwojowe.”
2. „Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesności” –
długookresowa
strategia rozwoju
kraju.
3. „Sprawne
Państwo 20112020.”
4. Strategia
rozwoju kraju
2020.
5. Strategia
informatyzacji
resortu
sprawiedliwości
na lata 2009 –
2014.

Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na rok 2013.
CZĘŚĆ A:Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013.

Udział wniosków o wpis do NKW
składanych drogą elektroniczną w
ogólnej liczbie składanych wniosków
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Ułatwienie dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli
Udział odpisów NKW wydanych drogą
elektroniczną w ogólnej liczbie
wydanych odpisów

Z uwagi na uzależnienie
postępu prac
wdrożeniowych projektu
obejmującego
wprowadzenie e-usług w
zakresie rejestrów
sądowych zakładającego
udostępnienie
poszczególnych
funkcjonalności systemu
w roku 2013 od
nieznanego obecnie
terminu zakończenia
prac legislacyjnych i
wejścia w życie aktów
wykonawczych, które
umożliwią praktyczne
uruchomienie
przedmiotowych usług zaplanowanie
docelowych wartości
mierników na rok 2013
jest niemożliwe.
Wartość mierników
będzie monitorowana
od momentu
uruchomienia systemu
e-usług, a dane uzyskane
w ramach monitoringu
będą stanowiły
podstawę do
planowania wartości
docelowych mierników
na kolejne lata.
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1.

Wprowadzenie elektronicznych form uiszczania opłat sądowych. Po wejściu w życie
odpowiednich zmian ustawodawczych.

2.

Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

3.

Rozwijanie systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (m.in. udział
w systemie „Niebieska Linia”).

4.

Wdrożenie po uchwaleniu odpowiednich przepisów bezpłatnej informacji prawnej
dla osób fizycznych.

1) Strategia
Informatyzacji
Resortu
Sprawiedliwości
na lata 20092014r.
2) .”Sprawne
Państwo 20 11 2020".
3) Polska 2030
Trzecia fala
nowoczesności”
4) Raport „Polska
2030 wyzwania
rozwojowe”
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Stworzenie
warunków
organizacyjnoprawnych
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

Wskaźnik zgodności z planem nadzoru

100 %

1.
2.
3.

4.
Wskaźnik ilości spraw, w których
zarządzono wykonanie kary
pozbawienia wolności bądź zastępczej
kary pozbawienia wolności

15%
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Działalność wychowawcza zmierzająca przede wszystkim do:
wszechstronnego rozwoju osobowości nieletniego
wszechstronnego rozwoju uzdolnień
kształtowania i utrwalania w nieletnim społecznie pożądanej postawy
i poczucia odpowiedzialności z przygotowaniem do pracy społecznie
użytecznej – poprzez okresowe opinie dyrektorów zakładów poprawczych czy
schronisk o nieletnich pozyskiwane przez Sędziego Rodzinnego.
Poszerzenie współpracy kuratorów z sekcją wykonania orzeczeń oraz
podmiotami wykonującymi karę ograniczenia wolności

Cele oraz zadania
służące jego
realizacji odnoszą
się do zapisów:
Projektu strategii
„Sprawne Państwo”
- Dokumentu
„Skuteczny wymiar
sprawiedliwości –
działania
Ministerstwa
Sprawiedliwości na
500 dni” z sierpnia
2010r.

