Sąd Rejonowy Lublin – Zachód
w Lublinie
PLAN DZIAŁALNOŚCI
SĄDU REJONOWEGO LUBLIN – ZACHÓD W LUBLINIE
CZEŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1.

2.

Cel

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości

Poprawa sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczanie poziomu
zalęgłości sądowych

Nazwa

Procentowy udział orzeczonej
kary ograniczenia wolności i
kary samoistnej grzywny
wśród ogółu kar.

Średni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, pracy, rodzinnych,
karnych (z wyłączeniem spraw
wieczysto księgowych i
rejestrowych), w miesiącach.
Średni czas trwania
postępowania w VI Wydziale
Cywilnym ( EPU ), w
miesiącach.
Liczba spraw sądowych
skierowanych do postępowań
mediacyjnych.

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

≤ 16 %

3,5

0,7 – 0,8

275

Najważniejsze zadania służące realizacji
celu

Odniesienia do dokumentu o charakterze
strategicznym

1. realizacja projektów informatycznych
dot. udostępniania informacji
obywatelom: portal informacyjny,
portal orzeczeń, wortal wymiaru
sprawiedliwości,
2. stosowanie znowelizowanych
przepisów w zakresie zasad wymiaru
kar.

Komunikat Nr 1/11/DB Ministra
Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie kontroli zarządczej.

1. sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości przez sąd –
wykonywanie czynności nadzorczych
przez przewodniczących wydziału.
2. sprawowanie nadzoru nad
równomiernym obciążeniem pracą.
3. propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (mediacje)

1. Długookresowa Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności.
2. Strategia Sprawne Państwo 2020.
3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.
4. Plan działalności Ministra
Sprawiedliwości na rok 2014 dla
działu administracji rządowej –
sprawiedliwość.
5. Plan działalności Sądu
Apelacyjnego w Lublinie na rok
2014 dla obszaru apelacji lubelskiej.
6. Plan działalności Sądu
Okręgowego w Lublinie na rok
2014 dla obszaru okręgu lubelskiego.
7. Budżet zadaniowy na rok 2014.

3.

Poprawa efektywności
wydatkowania środków

Wskaźnik udziału wydatków
osobowych związanych z
działalnością pomocniczą w
łącznym budżecie sądu ¹.

≤ 10 %

Stosowanie jednolitych zasad
rachunkowości dla sądów opracowanych
przez Ministerstwo sprawiedliwości;
Wdrożenie systemu informatycznego
rachunkowości i systemu zarządzania
kadrami w sądach projektu „Zwiększenie
efektywności realizacji zadań przez
jednostki wymiaru sprawiedliwości”

¹ - obliczany wg następującej metodologii: licznik suma wynagrodzeń osobowych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wraz z pochodnymi, osób zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną i
techniczną, nie związanych bezpośrednio z prowadzonymi postępowaniami sądowymi (grupy: urzędników zatrudnionych w oddziałach sądów, pracowników obsługi, pracowników niepedagogicznych RODK) - w
danym okresie sprawozdawczym, mianownik - suma wydatków w części 15 "Sądy powszechne" w danym okresie sprawozdawczym; jednostka miary -%.

CZEŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014
Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa

1.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego prawa
do sądu

Wskaźnik opanowania
wpływu spraw z wyłączeniem
VI Wydziału Cywilnego (EPU)

Wskaźnik opanowania
wpływu spraw w VI Wydziale
Cywilnym (EPU)

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy plan

95 % - 105 %

1.
2.
3.

Działalność orzecznicza.
Działalność poza orzecznicza.
Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy.

85 % - 100 %

Lublin, dnia 31 grudnia 2013 r.
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