
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2014

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014

Lp.

]
1.

Cel

2
Zwiększenie
stopnia
real i zacj i praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości .

Mierniki określające stopień realizacji celuJI

nazwa

3
SCosunek liczby
sadów, w których
badane są
oczekiwania i
standard obsługi
interesantów w
Biurach (Punktach)
Obsługi
Interesanta do
liczby wszystkich
sadów, w których
utworzono Biura
Obsługi
Interesanta

planowana wartość
do osiągnięcia na

koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

4
100%

osiągnięta
wartość na koniec

roku, którego
dotyczy

sprawozdanie

5
100%

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji

celu

6
1 .Wdrażanie standardów
funkcjonowania Biur
(Punktów) Obsługi
Interesanta opracowanych
przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
2. Analiza ankiet oceny
satysfakcji interesanta ze
sposobu realizacji zadań
przez sądy oraz oczekiwań
interesantów dotyczących
obsługi interesanta.
3. Realizacja projektów
informatycznych
dotyczących udostępniania
inforrnacj i obywatelom:
a) Portal informacyjny.
b) Portal orzeczeń,
c) Wór tal Wymiaru
Sprawiedliwości .

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu11'

7

Planowane zadania
służące zrealizowaniu
założonych celów
zostały osiągnięte
poprzez :
} . Wprowadzono
Regulamin
funkcjonowania BOI ,
2 .Dokonano analizy
ankiet oceny
satysfakcj i
interesanta ,
3 . W ramach dobrych
praktyk opracowano:
- katalog najczęściej
zadawanych pytań,
przykładowe wzory

wniosków i formularzy,
instrukcje

postępowania 2 trudnym
interesantem,
4 . wprowadzono Regulamin
funkcjonowania BIP.

Dalsze realizowanie
projektu
informatycznego: Portal
Informacyjny
i Portal Orzeczeń.



2.

3.

Poprawa
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sadowych.

Poprawa
efektywności
wydatkowania
środków.

Średni czas
trwania
postępowania
w sprawach
cywilnych, pracy
i ubezpieczeń
społecznych,
karnych (w
miesiącach} .

Liczba spraw
sądowych
skierowanych do
postępowań
mediacyjnych .

Wskaźnik udziału
wydatków osobowych
związanych z
działalnością
pomocniczą w
łącznym budżecie
sądów

4, 2

>5

12,2

4,3

22

13,9

1. Realizacja projektów
informatycznych:
a] EMS platforma usług -
projekt mający na celu
poprawę warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej i
podniesienia jakości życia
społecznego poprzez
udostępnienie osobom
fizycznym i prawnym
elektronicznej platformy
informacyjno -- usługowej
Ministerstwa
Sprawiedliwości (MS) dla
potrzeb świadczenia usług
merytorycznych związanych
z komunikacja z wymiarem
sprawiedliwości,
b) System Informatyczny
Wspomagania Procesów
Merytorycznych (SIWPM)
mający na celu wsparcie
pracy orzeczniczej i
sekretarskiej poprzez
dostarczenie kompleksowego
narzędzia wspomagającego
zarządzanie sprawami,
c) e protokół System
cyfrowej rejestracj i na
salach sadowych.
2. Wymiana danych
w postaci elektronicznej
pomiędzy sadami
a prokuraturami .
3. Wdrożenie modułu
wymiany międzyinstancyjnej
na terenie apelacji
lubelsk iej .
1 . Stosowanie jednolitych
zasad rachunkowości dla
sadów opracowanych przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości, wdrożenie
systemu informatycznego
rachunkowości i systemu
zarządzania kadrami
w sadach „projeltu" -
Zwiększenie efektywności
realizacji zadań przez
jednostki wymiaru
sprawiedliwości .

1. Wnioski Prezesa Sądu
Okręgowego w Radomiu
o delegowanie sędziów
sądów rejonowych do
orzekania w Sądzie
Okręgowym w Radomiu,
2 . Przeprowadzano
procedurę wyboru
kandydatów na
stanowisko sędziego
sądu okręgowego,
3. Prowadzono racjonalną
politykę kadrową
poprzez właściwą
alokację etatów
orzeczniczych.
4 . Okresowo dokonywano
analizy sprawozdań
statystycznych w
zakresie ruchu spraw.

Przekroczenie wskaźnika
nastąpiło na skutek
zwiększenia kwoty
bazowej stanowiącej
podstawę wynagrodzenia
sędziego, wypłaty
odprawy pośmiertnej
oraz zwiększonej liczby
wypłaconych nagród
jubileuszowych we
wszystkich grupach
pracowniczych.



2. Wdrożenie Centralnego
Systemu Zakupów dla
sądownictwa powszechnego .
3. Wdrożenie systemu
informatycznego do
obsługi płatności .

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2014

Lp.

1
1

Cel

2
Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu.

Mierniki określające stopień realizacji celu"

nazwa

3
Wskaźnik
opanowania
wpływu (ogółem) .

planowana
wartość do

osiągnięcia na
koniec roku,

którego
dotyczy

sprawozdanie

4
92,3%

osiągnięta
wartość na
koniec roku ,

którego
dotyczy

sprawozdanie

5
97, 3%

Planowane
podzadania
budżetowe
służące

realizacji celu1"

6
1 . Działalność
orzecznicza .
2 . Działalność poza
orzecznicza .
3. Wypłata odszkodowań
i zadośćuczynień
orzekanych przez sądy.

Podjęte
podzadania
budżetowe
służące

realizacji celu1"

7
1 .Działalność
orzecznicza .
2 . Zapewniono
prawidłowe warunki
organizacyjne
i techniczne do
funkcjonowania sa.dów.

Przekroczenie wskaźnika odnośnie średniego czasu trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy
i ubezpieczeń społecznych, karnych (w miesiącach) o 0,1 nastąpiło w związku z absencją chorobowa sędziów,
stałą delegacją sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz skomplikowany stan faktyczny rozpoznawanych
spraw.

Radom, dnia 11 marca 2015r. n DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan


