
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2017

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
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Cel
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Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości.

Mierniki określa

Nazwa

3
Odsetek spraw
skierowanych do mediacji
w stosunku do wszystkich
spraw wpływających do
sądów, w których mediacja
może być zastosowana.

ące stopień realizacji celu
Planowana
wartość do

osiągnięcia na
koniec roku,

którego
dotyczy

sprawozdanie
4

0,9%

Osiągnięta
wartość na

koniec roku,
któregoo

dotyczy
sprawozdanie

5

0,9%

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu4)

6
1. Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów — mediacja.
2. Działania promujące edukację prawną
w zakresie mediacji.

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji

celu5)

7
1. Narada koordynatora ds.
mediacji z sędziami
i mediatorami celem
omówienia bieżących spraw
dotyczących mediacji.
2. Udział młodzieży
w rozprawach sądowych.
3. Spotkania informacyjne ze
stałymi mediatorami.
4. Konferencja w sprawie
obchodów Tygodnia
Mediacji
i Międzynarodowego Dnia
Mediacji.



2. Poprawa sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości.

Średni czas trwania
(dotychczas: sprawność)
postępowań sądowych
według głównych kategorii
spraw w I instancji.

Wskaźnik stabilności —
odsetek oddalonych
środków zaskarżenia w
stosunku do wszystkich
spraw apelacyjnych
l zażaleniowych
załatwionych
w II instancji.

Liczba etatów asystenckich
przypadających na jeden
etat sędziego.

10,0

64,0%

0,4

10,2

63,7%

0,4

1. Działalność orzecznicza.
2. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą
w poszczególnych pionach orzeczniczych.
3. Nadzór administracyjny Przewodniczących
Wydziałów nad przebiegiem postępowań
sądowych.
4. Zapewnienie ciągłości działania
i funkcjonowania systemów TT, w tym
utrzymanie projektów informatycznych:
- Portal informacyjny,
- Portal Orzeczeń.
5. Udział w realizacji projektów
informatycznych służących poprawie
sprawności funkcjonowania systemu wymiaru
sprawiedliwości:

wdrożenie protokołu elektronicznego
w sprawach cywilnych (c-Protokół),
- wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji
rozpraw sądowych (SliRRS),

poprawa zdolności administracyjnych
sądów, w tym systemów informatycznych
(ADEX),

uruchomienie i stabilizacja systemu
informatycznego do obsługi e-płatności oraz
wprowadzenie znaków opłaty sądowej
W formie elektronicznej.
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
sędziów, asystentów sędziów, referendarzy
sądowych, kuratorów sądowych oraz
urzędników - działalność szkoleniowa.
7. Współuczestnictwo w realizacji projektów:

„Nowoczesne metody zarządzania
kadrami"- współ finansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- ZSRK, Workflow.

1. Delegowanie sędziów
z sądów rejonowych okręgu
radomskiego do pełnienia
obowiązków sędziego
w Sądzie Okręgowym
w Radomiu na podstawie art.
77 usp.
2. Sprawowanie bieżącej
kontroli i monitorowanie

obciążenia pracą sędziów
w poszczególnych pionach
orzeczniczych poprzez
organizowanie narad.
3. Publikowanie danych
statystycznych na portalu
informacyjnym.
4. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych poprzez czynny
udział w szkoleniach.
5. Prowadzenie racjonalnej
polityki kadrowej poprzez
alokację etatów
urzędniczych.
6. Zapewnienie ciągłości
działania systemów
informatycznych.



3. Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego prawa
do sądu.

Wskaźnik opanowania
wpływu spraw (ogółem).

95,0% 99,4%

1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;
2. Wykonywanie orzeczeń wydawanych
przez sądy powszechne;
3. Zarządzanie i nadzór administracyjny
nad działalnością sądów powszechnych;
4. Działalność na rzecz ułatwienia
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

1. Wartość miernika została
osiągnięta poprzez
delegowanie sędziów
z sądów rejonowych okręgu
radomskiego do pełnienia
obowiązków sędziego
w Sądzie Okręgowym
w Radomiu na podstawie
art. 77 usp.
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