SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU NA ROK 2013
CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia
koniec roku,
na koniec
którego
Nazwa
roku,
dotyczy
którego
sprawozdanie
dotyczy
plan
3
Wskaźnik
opanowania
wpływu

Odsetek spraw
rozpatrywanych
przez tut. Sąd, w
których czas
trwania
postępowania
przekracza 12
miesięcy

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

Średni czas trwania
postępowania
w sprawach
cywilnych i
karnych
(z wyłączeniem
spraw
rejestrowych)
(w miesiącach)

4

5

97%

99,2%

13,5

13,9

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu

6
1. Bieżąca analiza
działalności Sądu w
oparciu o
sprawozdania
statystyczne.

1,6

7

2. Nadzór Prezesa
Sądu i
Przewodniczących
Wydziałów nad
działalnością
wydziałów.
3. Zapewnienie
prawidłowej obsady
sędziowskiej i
urzędniczej – w
miarę możliwości
etatowych oraz
zapewnienie
równomiernego
obciążenia sędziów i
pracowników
administracyjnych w
podległych
wydziałach.

1,8

Odniesienie
do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

4. Zapewnienie
warunków
organizacyjnych
i technicznych
funkcjonowania
Sądu.
5. Opracowanie i
realizacja planu
szkoleń
pracowników Sądu.
6. Realizacja
projektów
informatycznych
mających na celu
usprawnienie
funkcjonowania
sądownictwa:
- kontynuacja
działań dot.
wdrożenia w sądzie

Cele i zadania
służące ich
realizacji odnoszą
się do zapisów
planu działalności
Ministra
Sprawiedliwości
na rok 2013 dla
działu
administracji
rządowej
Sprawiedliwość
oraz
planu działalności
Sądu
Okręgowego
w Poznaniu na
2013 rok

Zintegrowanego
Systemu
Rachunkowości i
Kadr (ZSRK) w
oparciu o
rozwiązanie klasy
ERP
7. Promowanie
alternatywnych
metod
rozwiązywania
sporów, w tym
przede wszystkim
mediacji we
wszystkich rodzajach
spraw.
8. Adekwatna do
realizowanych celów
i zadań alokacja oraz
zarządzanie
środkami
budżetowymi,
zapewniające
harmonijną i zgodną
z założeniami
realizację
wyznaczonym celów
i zadań.
9. Utrzymanie
dostępu wydziałów
do ksiąg: dochodów
budżetowych, sum
na zlecenie i sum
depozytowych w
celu ustalenia
uiszczenia
wyznaczonych kwot.
10. Opracowanie
modelu struktury i
opisu stanowisk
urzędniczych w
Sądzie.
11. Wdrożenie
nowej polityki
bezpieczeństwa
informacji.

2

Ułatwianie
dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz
wzmacnianie
ochrony
prawnej
obywateli

Udział odpisów z
rejestrów KRS i RZ
składanych drogą
elektroniczną w
ogólnej liczbie
wydanych odpisów

Odsetek
Wydziałów
wykorzystujących
Portal
Informacyjny z
wyłączeniem
Wydz. KRS i RZ

50%

100%

Wartość miernika
jest określana i
monitorowana
centralnie
1. prowadzono prace
nad usprawnieniem
pracy Portalu
Informacyjnego
Sądu m.in. poprzez
zwiększenie ilości
informacji
umieszczanych w
portalu
2. ułatwienie stronom
postępowania
dostępu do
informacji o stanie

1. Wprowadzenie eusług w zakresie
Krajowego Rejestru
Sądowego, Rejestru
Zastawów.
2. Wprowadzenie
elektronicznych
form uiszczania
opłat sądowych.
3. Kontynuacja
użytkowania portalu
informacyjnego sądu
ułatwiającego
korzystanie z
informacji sądu.

spraw i
podejmowanych w
nich czynnościach
przez uruchomienie
możliwości
zadawania pytania
konsultantowi przez
Portal Informacyjny
Sądu

Utworzenie Biura
Obsługi
Interesantów

1

4. Zapewnienie
stałej aktualizacji
danych i informacji
udostępnianych
przez stronę
internetową Sądu.
5. Ułatwienie
stronom
postępowania
dostępu do
informacji o stanie
spraw i
podejmowanych
w nich czynnościach.
6. Uzyskanie
certyfikatu dla
utworzonego
w Sądzie tzw.
„niebieskiego
pokoju”.

1

7. Utworzenie Biura
Obsługi
Interesantów.

CZEŚĆ B: REALIZACJA CELÓW PRIORYTETOWYCH WYNIKAJACYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W
UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2013
Mierniki określające stopień realizacji celu
Cel
Lp.
nazwa

1
-

2
-

3
-

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Planowane
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu

Podjęte
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu

4
-

5
-

6
-

7
-

CZĘŚĆ C: REALIZACJA INNYCH CELÓW W ROKU 2013
Mierniki określające stopień realizacji celu
Cel
Lp.
nazwa

1
-

2
-

3
-

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Planowane
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu

Podjęte
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu

4
-

5
-

6
-

7
-

CZĘŚĆ D: INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW OBJĘTYCH PLANEM DZIAŁALNOSCI
NA ROK 2013

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 2013 roku zrealizował zaplanowane cele.
Nieznaczne różnice wystąpiły w osiągniętych wartościach poniższych mierników:
 Wskaźnik opanowania wpływu,
 Odsetek spraw rozpatrywanych przez tut. Sąd, w których czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy,
 Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z
wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach).

Wartości ww. mierników za 2013 rok należy ocenić pozytywnie.
Wskaźnik opanowania wpływu jest o ponad dwa punkty procentowe wyższy od
zaplanowanego – wyniósł 99,2% co wskazuje na prawie całkowite pokrycie wpływu w roku
2013.
Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i karnych (z wyłączeniem spraw
rejestrowych) w 2013 roku kształtował się na poziomie 1,6 miesiąca (przewidywano 1,8
miesiąca). Wartość nieznacznie mniej korzystną od zaplanowanej osiągnął miernik – odsetek
spraw rozpatrywanych przez Sąd, w których czas trwania postępowania przekracza 12
miesięcy – 13,9% wobec zaplanowanego 13,4%.
Poniżej wskazano przyczyny, które wpłynęły na wystąpienie różnic w planowanych i
osiągniętych wartościach:

 Wskaźnik opanowania wpływu:
Na poziom jego wykonania miały wpływ: reorganizacja Wydziałów Cywilnych w 2012
r. oraz Wydziałów Karnych w 2013 r. polegająca na zmianie właściwości rzeczowej i
miejscowej, co w konsekwencji doprowadziło do porównywalnego obciążenia
sędziów poszczególnymi rodzajami spraw.

 Odsetek spraw rozpatrywanych przez tut. Sąd, w których czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy:
Wartość miernika o 0,4% punktu procentowego mniej korzystna od zaplanowanej
wynika w szczególności z: braków kadrowych, m.in. długotrwałych absencji
orzeczników w wyniku ciąży i chorób, 1 wakat nieobsadzony, dwóch sędziów
delegowanych do SO w Poznaniu, niewystarczającej obsady urzędniczej oraz licznych

absencji w tej grupie (zatrudnianie czasowe absolwentów w ramach stażu z urzędu
pracy i umów o praktykę absolwencką, jakkolwiek stanowi istotne wsparcie w pracy
sekretariatów, to nie rekompensuje braków kadrowych, ponieważ są to osoby bez
doświadczenia w pracy w sądownictwie, nie można ich upoważnić do wykonywania
wielu czynności).
Nad sprawami tzw. starymi prowadzony jest przez Przewodniczących Wydziałów oraz
Prezesa Sądu bieżący nadzór.

 Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
(z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach):
Na zmniejszenie wartości miernika wpływ miało głównie zwiększenie ilości
załatwionych spraw Nc, W, Rc i RNs oraz niewielki wzrost ilości nowych spraw C i W w
stosunku do końca roku 2012. Na wysokość miernika wpływ miała również
reorganizacja Wydziałów Cywilnych przeprowadzona w 2012 r. i Karnych w połowie
2013 r. polegająca na zmianie ich właściwości rzeczowej i miejscowej, co w
konsekwencji doprowadziło do porównywalnego obciążenia sędziów poszczególnymi
rodzajami spraw.
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