PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU NA ROK 2017

CZĘŚĆ A

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

1

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

3

4

5

Zapewnienie stałej aktualizacji informacji
udostępnianych na stronie internetowej
Sądu.
Odsetek spraw skierowanych do
mediacji w stosunku do wszystkich
spraw wpływających do sądu, w których
mediacja może być zastosowana

0,3%

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

6

Plan działalności
Ministra
Sprawiedliwości
na rok 2017 dla
działu
administracji
rządowej –
sprawiedliwość.

Realizacja zadań wynikająca
z przepisów dot. polubownych metod
rozwiązywania sporów.
Kontynuacja edukacji prawnej młodzieży.

Plan działalności
Sądu
Apelacyjnego
w Poznaniu na
rok 2017 dla
obszaru apelacji
poznańskiej.

Zarządzanie i nadzór administracyjny nad
działalnością Sądu
Bieżące monitorowanie działalności Sądu
w zakresie czasu trwania postepowania.

CZĘŚĆ A

Podnoszenie wiedzy orzeczników i
urzędników poprzez udział
w szkoleniach.

2

Poprawa sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości

Wykonywanie czynności nadzorczych nad
przebiegiem postępowań sądowych przez
Przewodniczących Wydziałów.
Średni czas trwania postępowań
sądowych według głównych kategorii
spraw w I instancji (w miesiącach)

7,5

Udział w realizacji projektów
informatycznych służących poprawie
sprawności funkcjonowania systemu
wymiaru sprawiedliwości.
Użytkowanie systemu informatycznego do
obsługi e-płatności oraz sprzedaż znaków
opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Utrzymanie i rozwój narzędzi
informatycznych, w szczególności: Portal
Informacyjny, Portal Orzeczeń, Sędzia 2,
służących poprawie sprawności
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Plan działalności
Sądu
Okręgowego
w Poznaniu na
rok 2017 dla
obszaru okręgu
poznańskiego

Zarządzanie i nadzór administracyjny nad
działalnością Sądu.
Wsparcie administracyjne i logistyczne
komórek organizacyjnych sądu.

CZĘŚĆ B

Działalność na rzecz ułatwienia dostępu
do wymiaru sprawiedliwości.

3

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń.
Wskaźnik opanowania wpływu

97,1%

Monitorowanie poziomu obciążenia praca
sędziów, referendarzy sądowych,
asystentów sędziów, oraz pracowników
sądów jak również obsady i podejmowanie
działań polegających na przesunięciach
kadrowych pomiędzy komórkami
organizacyjnymi w Sadzie w celu
równomiernego obciążenia pracą.
Bieżące monitorowanie działalności Sądu
w zakresie opanowania wpływu.

Poznań, dnia 27 grudnia 2016 roku
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