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Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Szydłowcu
za rok 2015

C Z Ę Ś Ć A: Najważniejsze cele do realizacji w rol<u 2015
Mierniki określające stopień realizacji cełu
planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

Lp.

osiągnięta wartość na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez system
wymiaru sprawiedliwości

Najważniejsze planowane zadania służące reallzat^i celu

1, Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie interentowej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.
2, Usprawnianianie standardów obsługi interesanta, m.in, badanie ankietowe dot. standardów i oczekiwań w zakresie obsługi interesanta v
Sekretariatach poszczególnych Wydziałów

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

1. Ankiety zostały wyłożone dodatkowo w
Sekretariatach Wydziałów

3, Wdrażanie w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu:

Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z
użyciem wystandaryzowanej ankiety

a) Portalu Infonnacyjnego
b) Portalu Orzeczeń

1. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów informatycznych. 2. Zwiększenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad
pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu tnwania postępowania. 3,
Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem, 4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu.

Poprawa sprawności
działania systemu Wymiaru
Sprawiedliwości
Sprawność postępowań sądowycłi wg głównych
kategorii spraw w I instancji.

Zwiększenie efektywności
alokacji etatów.

1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych.

Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do
obsady urzędniczej (liczony jako średnia arytmetyczna
dla pionu cywilnego, karnego, rodzinnego).

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego prawa do
sądu

<1

61%
Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

90%

1- Wzmożenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika zaległości,
opanowania wpływu i czasu tnwania postępowania.
2. Utrzymanie właściwego nadzoru Przewodniczących Wydziałów w zakresie nadzoru nad pracą biegłych, kontroli spraw zawieszonych i
efektywnego planowania posiedzeń.
3. Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i urzędniczej, równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników - usprawnienie
zarządzania kadrami.

Strona 1

1. Wzmożenie nadzoru administracyjnego
Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów,
monitorowanie wskaźnika zaległości,
opanowania wpływu i czasu tnA/ania
postępowań;
2. Zapewnienie równomiernego obciążenia
pracą sędziów i urzędników;
3. Sprawowanie bieżącej kontroli nad
terminowym sporządzaniem uzasadnień
przez sędziów;
4. Wzmożenie wysiłków i zasobów na
opanowaniu wpływu spraw w każdym
pionie orzeczniczym;

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności za rok 2015
1. Wartość miernika „Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety" zaplanowana została na poziomie
90%, cel ten nie został osiągnięty z uwagi na brak zainteresowania interesantów wypełnianiem ankiet oceny satysfakcji interesanta mimo wyłożenia
ich w sekretariatach Wydziałów tut. Sądu.
2. Wartość miernika „Sprawność postępowań sadowych wg głównych kategorii spraw I instancji" został zaplanowany na poziomie 4,0, i na takim
poziomie został zrealizowany.
3. Wartość miernika „Realizacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej" został zrealizowany na zaplanowanym poziomie 1.
4. Wartość miernika „Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)" zaplanowana została na poziomie 90,00%, cel ten został zrealizowany na poziomie
61%. Niezrealizowany wskaźnik opanowania wpływu wynikał z nieobsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego. Dużym utrudnieniem był też
proces „rozdzielenia" i powstania dwóch jednostek od 1 lipca 2015 roku. I nie chodzi tu nawet o orzeczników, ale głównie o sekretariaty,
konieczność wewnętrznej reorganizacji Wydziałów oraz czasochłonne przepisywanie spraw w wyniku zmian organizacyjnych

związanych

z utworzeniem sądu. W celu zapobieżenia temu w roku 2016 i kolejnych latach zostały podjęte działania zaradcze takie jak: wzmożenie nadzoru
Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań; zapewnienie
równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników; sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów;
wzmożenie wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzeczniczym.
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