Plan działalności Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2016
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Planowana
wartość do

Cel

Nazwa

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

osiągnięcia na
koniec roku
którego dotyczy

Odniesienia do
dokumentu
o charakterze

strategicznym

plan

1
1.

2.

2
Zwiększenie
stopnia realizacji
praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości.

Poprawa
sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości.

3
Stosunek liczby sądów, w których Biuro
Obsługi Interesantów spełnia wyznaczony
1
standard w zakresie obsługi interesantów,
do lic/by wszystkich sądów, w których
utworzono Biura Obsługi Interesantów.
Odsetek BOI, w których wypełniający ankietę
satysfakcji
interesanta
ocenili
ich
funkcjonowanie na poziomie bard/o dobrym
lub dobrym (średnia ocen)

4

> 90%

> 90%

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

<9,9
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1. Dokonywanie oceny po/iomu satysfakcji interesantów
z obsługi świadczonej przez Sąd Okręgowy w Radomiu;
2. Analiza ankiet oceny satysfakcji interesanta ze sposobu
realizacji zadań przez sąd oraz oczekiwań interesantów
dotyczących obsługi interesanta;
3. Uczestnictwo w realizowanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości projekcie pn. „Wdrożenie protokołu
elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczcniowych
(e-Protokół) Ktap ii Wdrożenie nowych oraz podniesienie
jakości dostępności istniejących e-usług publicznych
powiązanych / protokołem elektronicznym".
1. Uczestnictwo w realizowanym przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości projekcie informatycznym:
-Centralny System Sądowy (CaSuS);
2. Monitorowanie
poziomu
obciążenia
pracą
w poszczególnych pionach orzeczniczych;
3. Zapewnienie ciągłości działania i
funkcjonowania
systemów TT;
4. Działalność szkoleniowa skierowana na aktualizację
i poszerzanie wiedzy adresowana do kadry orzeczniczej
oraz urzędników sądowych.

6

1. Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska
2030. Trzecia fala
nowoczesności;
2. Strategia Sprawne
Państwo 2020;
3- Strategia Rozwoju
Kraju 2020;
4- Strategia
Modernizacji
Przestrzeni
Sprawiedliwości
w Polsce na lata
2014-20202;
5- Plan działalności
Ministra
Sprawiedliwości
na rok 2016 dla
działu
administracji
rządowej —
sprawiedliwość;
6. Plan działalności
Sądu
Apelacyjnego
w Lublinie na
20 16 rok dla
obszaru apelacji
lubelskiej.

3.

4.

Zwiększenie
efektywności
alokacji etatów
w sądownictwie.

Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu
do obsady urzędniczej do minimalnej wartości
ilorazu wpływu do obsady urzędniczej
w sądzie okręgowym (liczony jako średnia
arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego,
pracy i ubezpieczeń społecznych).

/, agwa rantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

Wskaźnik
(ogoleni)

opanowania

wpływu

1.

Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji
w poszczególnych pionach orzeczniczych w Sądzie
Okręgowym w Radomiu.

1.
2.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;
Wykonywanie orzeczeń
wydawanych
prze/ sądy
powszechne;
Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością
sądów powszechnych;
Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru
sprawiedliwości.

2,0

spraw
97,0%

3.
4.

1
2

Rozumiany jako wdrożenie Standardów Obsługi Interesantów w Biurach Obsługi Interesantów (obejmujących wzorce wizerunku i zachowań pracowników BOI)
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