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Zwiększanie
sprawności
postępowań
1

sądowych oraz
słopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych
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vskaźnik opanowania Wpływu spraw (ogółem)

99,2

)dsetek spraw rozpatryWanych pżez sądy l instancji, V
,12
m-c)
itórych czas tMania postępowania puekracza
ogółem)

5,1%

)dsetek spraw rozpatryWanych puez sądy
instancji, W których czas tMania postępowania
)lzeklacza 3 lata W głóWnych kategoriach spraw

o,6%

;połecznych, karnych i gospodarczych
z Wyłączeniem spraw Wieczysto księgowych
reiestrowych) (w miesiącach)
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2. Kontynuacja działań mająca na celu wdrożenie w sądach Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr - szkolenia.
3, Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
4. Usprawnienie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw.
5. Kontynuacja projektu wdrożenia obsługującego wydziały procesowe sądów (SIWPM).
6. Biezące monitorowanie działalnościsądu W zakresie wskaźników dolyczących opanowania
wpływu i czasu trwania postępowań.

obciążenia pracy sędziów i urzędników - usprawnienie zarządzania kadrami.
8. Zapewnienie ciągłościoraz rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych W sądzie.
9. Zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych do sprawnego funkcjonowania sądu
_ nńlóńc7ónió

iczba skarg administracyjnych (relacja skarg
lałatwionych pozytywnie do ogólnej liczby skarg
(pływających)

2,1
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nowych e-Usług.

aktualizacja informacji umieszczanych na stronach internetowych.

3. Wdrożenie pońali orzeczniczych i informacyjnych.

)dniesienie liczby e-usług zainslalowanych
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4. Udział w kampanii informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. )bszaru okręgU
5. Promowanie alternatywnych metod rozwiązlłvania sporów, uczestnictwo w

organizowanych Dniach Mediacji
3,1
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0. Organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego zarówno dla sędziów jak
i urzędników.
1. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem.

2. Bieżąca

sprawiedliwości
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1. Rozszerzenie funkcjonalności zainstalowanych infokiosków przez wprowadzenie
2%

obywateli do
wymiaru
(Wg. stanu na koniec roku)
oraz wzmacniani( v infokiosku
łącznej liczby e-usług realizowanych puez
prawnej
ochrony
'o
nfokiosk planowanych do zainstalowania
obywateli
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Sądzie.

;redni czas tMania postępowania W sprawach
)ywilnych. pracy, rodzinnych. ubezpieczeń

ułatwianie
dostępu
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1. Wdrażanie elementów menadżerskiego modelu zarządzania sądem.
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