
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2011

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel nazwa planowana osiągnięta Najważniejsze planowane zadania służące Najważniejsze podjęte zadania służące
wartość do wartość na realizacji celu realizacji celu

osiągnięcia na koniec roku,
koniec roku, którego

którego dotyczy dotyczy
sprawozdanie sprawozdanie

l 2 3 4 5 6 7

l

Wskaźnik opanowania 1. Zapewnienie warunków organizacyjno- 1. Zapewnienie warunków organizacyjno-
wpływu (odniesienie liczby technicznych do sprawnego funkcjonowania technicznych do sprawnego funkcjonowania
spraw załatwionych przez 101 98 sądu. sądu.

sądy do liczby spraw 2. Efektywne planowanie posiedzeń - 2. Efektywne planowanie posiedzeń -
wpływających) dostosowanie obciążenia sędziów do aktualnego dostosowanie obciążenia sędziów do aktualnego

wpływu. wpływu.
Odsetek spraw 3. Zapewnienie i rozwój infrastruktury 3. Zapewnienie i rozwój infrastruktury

Zwiększanie rozpatrywanych przez sądy I informatycznej, kontynuowanie wdrażania informatycznej, kontynuowanie wdrażania
sprawności instancji, w których czas elektronicznej biurowości w celu usprawnienia elektronicznej biurowości w celu usprawnienia
postępowań trwania postępowania pracy wydziałów sądowych. pracy wydziałów sądowych.

sądowych oraz przekracza 12 miesięcy 4. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej 4. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
stopniowe (odniesienie liczby spraw, w których poprzez alokację etatów. poprzez alokację etatów.

ograniczanie poziomu czas trwania postępowania sądowego 4,0 3,0 5. Wdrożenie kontroli zarządczej. 5. Wdrożenie kontroli zarządczej.
od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I

zaległości sądowych instancji do uprawomocnienia się 6. Wdrożenie systemu oceny i zarządzania 6. Wdrożenie systemu oceny i zarządzania
sprawy/orzeczeniaJwyroku w I instancji ryzykiem. ryzykiem.
przekracza 12 miesięcy do liczby 7. Nadzór administracyjny Prezesa Sądu nad 7. Nadzór administracyjny Prezesa Sądu nad
spraw uprawomocnionych w I
instancii) . pracą wydziałów, monitorowanie zaległości, pracą wydziałów, monitorowanie zaległości,
Sredni czas trwania średniego obciążenia pracą sędziego, spraw, w średniego obciążenia pracą sędziego, spraw, w
postępowania w sprawach których zawieszono postępowanie. których zawieszono postępowanie.
cywilnych, karnych (z
wyłączeniem spraw 2,2 2,6
wieczysto księgowych) (w
miesiącach)



2
Ułatwianie dostępu Liczba skarg na punkt 1. Doskonalenie pracy punktu obsługi 1. Doskonalenie pracy punktu obsługi
obywateli do wymiaru obsługi interesantów oraz na interesantów. interesantów.
sprawiedliwości oraz sekretariaty wydziałów. 2. Poszerzanie na stronie internetowej Sądu 2. Poszerzanie na stronie internetowej Sądu
wzmacnianie ochrony Rejonowego w Pabianicach zakresu informacji Rejonowego w Pabianicach zakresu informacji
prawnej obywateli. dotyczących struktury organizacyjnej sądu i dotyczących struktury organizacyjnej sądu i

obowiązujących procedur oraz ich stałe obowiązujących procedur oraz ich stałe
aktualizowanie. aktualizowanie.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011

1. Zakładane poziomy mierników: wskaźnik opanowania wpływu oraz średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych (z wyłączenie spraw
wieczysto księgowych) nie zostały osiągnięte z uwagi na:

- długotrwałe absencje chorobowe w grupie sędziów
- kilkumiesięczny wakat po odejściu sędziego do sa w Łodzi

2. W planie działalności na rok 2011 dla celu Ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli, nie
przyjęto wielkości miernika Liczba skarg na punkt obsługi interesantów oraz na sekretariaty wydziałów. W tym zakresie realizowano zadania służące
realizacji celu.
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