Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2016
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu'1
Lp.

1
1.

Cel

2
Zwiększenie
stopnia
realizacji praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości .

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

3
Wartość procentowa
obywateli
pozytywnie
oceniających pracę
Sądu Okręgowego w
Radomiu (wartość
aktualizowana po
zakończeniu
każdego kwartału
na podstawie
analizy ankiet
oceny satysfakcji
interesanta)

4

5

S 90%

99%

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji
celu41

6

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu

7
Planowane zadania
1 . Dokonywanie
oceny służące zrealizowaniu
poziomu
satysfakcji założonych celów
interesantów
z obsługi zostały osiągnięte
świadczonej
przez
Sąd poprzez :
1 .Wdrożenie Standardów
Okręgowy w Radomiu;
2 .Analiza
ankiet
oceny Obsługi Interesantów i
satysfakcji
interesanta Ankiety Oceny
ze
sposobu
realizacji Satysfakcj i Interesanta
zadań
przez
sąd
oraz w Sądzie Okręgowym w
oczekiwań
interesantów Radomiu.
dotyczących
obsługi 2 . Dokonanywanie analizy
interesanta;
ankiet oceny
3. Uczestnictwo w
satysfakcji interesanta
celem zapewnienia
realizowanym przez
Ministerstwo
wysokiego poziomu
obsługi interesantów
Sprawiedliwości
oraz budowanie
projekcie pn. „Wdrożenie
właściwego wizerunku
protokołu
elektronicznego w
sądu.
sprawach cywilnych i
3 . Zmianę Zarządzenie
wykroc żeni owych (ePrezesa Sądu w sprawie
Protokół) Etap II
wdrożenia Biuletynu
Wdrożenie nowych oraz
Inf ormacj i Publicznej
Sądu Okręgowego w
podniesienie jakości
dostępności istniejących Radomiu.
4 .Aktualizację
e-usług publicznych
powiązanych z protokołem
informacji na stronie
internetowej sądu.
elektronicznym" .

2.

Średni czas
Poprawa
sprawności
trwania
działania systemu (dotychczas :
sprawność)
wymiaru
postępowań
sprawiedliwości.
sądowych według
głównych kategorii
Spraw w I
instancji

£9,9

10,1

1 .Uczestnictwo
w 1, Wnioski Prezesa Sądu
realizowanym
przez Okręgowego o
Ministerstwo
delegowanie sędziów z
sądów rejonowych do
Sprawiedliwości
projekcie
pełnienia czynności w
Sadzie Okręgowym w
informatycznym:
-Centralny System Sądowy Radomiu.
(CaSuS) ;
2. Wnioskowanie o
2 .Monitorowanie
poziomu powołanie biegłych z
obciążenia
pracą wyspecjalizowanych
w poszczególnych pionach dziedzin i
orzeczniczych;
monitorowanie na
3 . Zapewnienie
ciągłości bieżąco terminowości
działania
i sporządzania opinii.
funkcj onowania
systemów 3. Prowadzenie
IT;
racjonalnej polityki
4. Działalność szkoleniowa kadrowej poprzez
prawidłową alokację
skierowana na
aktualizację
etatów asystenckich i
i poszerzanie wiedzy
urzędniczych.
4 . Zapewnienie ciągłości
adresowana do kadry
działania
orzeczniczej oraz
urzędników sądowych.
funkcj onowania systemów
IT.

5 .Realizowanie szkoleń
w zakresie aktualizacji
i poszerzania wiedzy
kadry orzeczniczej i
urzędników sądowych .
3.

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

2,0

2,3

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

1. Monitorowano poziom
obciążenia pracą i
etatyzacji w
poszczególnych pionach
orzeczniczych poprzez:
- okresową analizę
zatrudnienia,
- analizę danych
statystycznych do t.
ruchu spraw.
2 . Prowadzono
racjonalną politykę
kadrową poprzez
zatrudnianie osób na
zastępstwo i praktyki
absolwenckie.

4.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu.

Wskaźnik
opanowania wpływu
spraw (ogółem)

97,0%

101,4%

1. Sprawowani e
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. Działalność
orzecznicza.
2 .Kontynuacja prac nad
wdrożeniem projektu
„Rozszerzenie
funkcjonalności
Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr
(ZSRK) o procesy
dotyczące obsługi
należności sądowych i
wykonywania orzeczeń
sądowych w obszarze
grzywien i innych kar
pieniężnych" .
3 .Organizowanie spotkań
oraz prowadzenie
działalności
edukacyjnej w zakresie
upowszechniania wiedzy
prawniczej i wiedzy o
funkcjonowaniu organów
państwa wśród młodzieży
szkolnej i studenckiej .

Radom, dnia 20 marca 2017r.
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