SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2020
SĄDU REJONOWEGO W SOSNOWCU
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020

Lp.

Cel

1

2

1.

Poprawa
sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości

Mierniki określające stopień realizacji
celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku
2020
3

Odsetek spraw
skierowanych do
mediacji w stosunku
do wszystkich spraw
wpływających do
sądów, w których
mediacja może być
zastosowana.

Średni czas trwania
(dotychczas
sprawność)
postępowań
sądowych według
wybranych kategorii
spraw w I instancji (w
miesiącach)

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

0,4 %

6,5

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

5

1,2 %

9,1

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

6

1. Promocja oraz wsparcie
procesu wdrażania
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów
(ADR).
2. Działania mające na celu
wzrost świadomości stron
postępowania w zakresie
mediacji jako jednego ze
sposobów rozwiązywania
sporów.

Rozpowszechnianie mediacji poprzez:
 Udział w obchodach
Międzynarodowego dnia
Mediacji i Tygodnia Mediacji;
 Cotygodniowe dyżury stałych
mediatorów w budynku sądu;
 Działania mające na celu wzrost
świadomości stron
postępowania w zakresie
mediacji tj. zamieszczenie
informacji w zakresie mediacji
na stronie BIP.

1. Usprawnianie
funkcjonowania procesów
zarządzania w sądach
poprzez wdrażanie nowych
rozwiązań oraz
doskonalenie
już istniejących.
2. Realizacja projektów
informatycznych służących
poprawie sprawności
funkcjonowania systemu

1.
Usprawnianie funkcjonowania i
doskonalenie istniejących procesów
zarządzania.
2.
Realizacja projektów
informatycznych służących poprawie
sprawności funkcjonowania systemu
wymiaru sprawiedliwości.
3.
Upowszechnianie orzecznictwa
z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, w szczególności
„Portalu Orzeczeń’’.

3.

4.

Poprawa
sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości.

Wskaźnik
opanowania wpływu
głównych kategorii
spraw
rozpatrywanych przez
sądy
I instancji.

94 %

106 %

5.
6.

7.

8.

Liczba etatów
asystenckich
przypadających na
jeden etat sędziego.

0,4

0,4

wymiaru sprawiedliwości w
sądach na obszarze okręgu
katowickiego.
Upowszechnianie
orzecznictwa
z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, w
szczególności „Portalu
Orzeczeń’’.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych sędziów,
asesorów sądowych,
referendarzy sądowych oraz
asystentów sędziów.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych urzędników.
Monitorowanie i nadzór
nad realizacją celów
określonych przez sąd w
planach działalności.
Analiza zagrożeń mogących
mieć wpływ na
nieosiągnięcie
zaplanowanych celów
określonych miernikami.
Zapewnienie odpowiednich
warunków technicznoorganizacyjnych w celu
właściwej realizacji
zaplanowanych zadań.
1. Bieżące monitorowanie
stanu etatów
asystenckich.
2. Podejmowanie działań
w ramach posiadanych
kompetencji,
zmierzających do
zwiększenia liczby

4.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych sędziów, asesorów
sądowych, referendarzy sądowych oraz
asystentów sędziów poprzez udział w
szkoleniach.
5.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych urzędników poprzez
udział w szkoleniach.
6.
Monitorowanie i nadzór nad
realizacją celów określonych przez sąd
w planach działalności – bieżąca
analiza.
7.
Bieżąca analiza zagrożeń
mogących mieć wpływ na
nieosiągnięcie zaplanowanych celów
określonych miernikami.
8.
Zapewnienie odpowiednich
warunków techniczno- organizacyjnych
w celu właściwej realizacji
zaplanowanych zadań poprzez
wygospodarowanie dodatkowej
powierzchni dla potrzeb archiwum;
9 Wykonywanie zadań związanych z
realizacją projektu budowy nowego
budynku sądowego.

1. Bieżąca analiza i działania w
zakresie zapewnienia
racjonalnego wykorzystania
kadry asystenckiej.

etatów asystentów
sędziów.

2.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
Wskaźnik
prawa do sądu.
opanowania wpływu
spraw (ogółem).

94 %

101,3 %

1. Sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości przez
sąd.
2. Monitorowanie pracy
sądów ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu
spraw.

1. Bieżąca analiza działalności
Sądu w oparciu o analizę
statystyczną, przeprowadzone
kontrole oraz realne potrzeby
jednostki, także w zakresie
wykorzystania kadry
urzędniczej oraz orzeczniczej
jednostki.

Część D : Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020
W 2020r. osiągnięto zaplanowane wartości mierników, za wyjątkiem mierników:
1. Średni czas trwania (dotychczasowa sprawność) postepowań sądowych wg wybranych kategorii spraw w I Instancji ( w miesiącach). Na osiągnięty
wynik wpływ miał m.in. znaczny wpływ spraw, długi czas oczekiwania na wydanie opinii biegłych, oraz skomplikowany charakter spraw i brak
specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Sytuacja kadrowa w grupie orzeczników oraz w pozostałych grupach zawodowych miała równie wysoki
wpływ na nieosiągnięcie zamierzonego rezultatu, głównie z powodu długotrwałych nieobecności spowodowanych zwolnieniami lekarskimi ( w tym
urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze, a także kwarantanny i izolacje) sędziów, referendarzy, asystentów, oraz pracowników
sekretariatów jak również odraczanie rozpraw bądź ich niewyznaczanie , a jednocześnie ograniczanie rozpoznawania spraw jedynie do spraw pilnych
w związku z epidemią w kraju spowodowaną Covid-19.
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