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Sprawozdanie z wykonania planu działalności

sĄDU REJoNoWEGo W cHEŁMlE
za rok 201'l

czĘŚc A: Realizacja najważniejszych cel w w roku 2011

Lp. Cel

Mierniki określające stopie realizacji celu

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

planowana
wartość do

osiągnięcia na
koniec roku,

kt rego
dotyczy

sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,

kt rego
dotyczy

sprawozdanie

1 2 2 4 5 6 7

1

Zwiększanie

sprawności

postępowall

sądowych oraz

stopniowe

ograniczanie

poziomu

zaległości

Sądowych

WskaŹnik opanowania wpływu
(odniesienie liczby spraw
załatwionych przez sąd do
liczby spraw wpVwających)

100 % 103,09 %

Zapewnienie warunkÓw
prawidłowego funkcjonowania
i sprawnego wykonywania przez
sąd jego podstawowych zada .

Przyspieszenie
i usprawnienie procedur
rozpoznawania spaw.

Koncentracia wysiłkÓw
i zasob w na opanowaniu wpływu
spraw W każdym pionie.

Koncentracja vuysiłk w
i zasob w na zmniejszeniu
wskaŹnika zaległości we
wszystkich kałegoriach spraw.

1. Zapewniono warunki
i zaspokojono niezbędne
potrzeby do prawidłowego
funkcjonowania i sprawnego
wykonywania przez sąd jego
podstawowych zadan. Plan
finansowy wydatk w
budżetowych wykonano.
Jednostka na bieżąco i w
terminie realizowała
zobowiązania.

Przyspieszono
i usprawniono procedurę
rozpoznawania spraw poprzez
wprowadzenie szablonow
i standardowych projektÓw
zarządze i poucze .

Skoncentrowano wysiłki
i zasoby na opanowaniu wpływu
spraw w wydziałach.

skoncentrowano wysiłki
i zasoby na zmniejszeniu
wskaŹnika zaległoŚci we
wszystkich kategoriach spraw.

J.

4.

Odsetek spraw
rozpatrywanych
przez Sąd Rejonowyw
Chełmie, W ktorych czas
tnłania postępowania
przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
kt rych czas trwania
postępowania sądowego od
dnia pienłszej rejestracji w
sądzie do
uprawomocnienia się
orzeczenia/wyroku w
przekracza 12 miesięcy do
liczby spraw
l lnrawnmÓcninnvnh nnriłem

1,64 0/o 4,010/o



Sredni czas trwania
postępowania w sprawach
cywilnych, karnych
i gospodarczych (z
wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych) (w miesiącach)

2,5 (m-ca) 3,24 (m-ca)

Sprawowanie bieżącej kontroli nad
terminowym sporządzaniem
uzasadnie przezsędziow'

Przeprowadzanie kwartalnej
analizy danych statystycznych w
zakresie stabilności orzecznictwa
sędzi w.

Wprowadzenie sprawozda
miesięcznych z zakresu spraw
,,Starych'' obrazujących liczbę

tych spraw przypadających na
kazdego sędziego w wydziale.

Przeprowadzanie comiesięcznej
analizy obciążenia sędziÓw przez
przewod niczących wydział w w
zakresie zasadności odrocze '

Zwiększenie liczby spraw
załatwianych poplzez
wykorzystanie informatyzacji
postępowa sądowych.

. Zapewnienie i prowadzenie
racjonalnej polityki kadrowej.

'1 1 . Działanie na rzecz podnoszenia
kwalifikacji kadry orzeczniczej
i urzędniczej.

'l 2. Wdrożenie zasad menedżerskiego
modelu zarządzania sądem

Sprawowano bieżącą kontrolę
nad terminowym sporządzaniem
uzasadnie przezsędziow.

Przeprowadzono kwartalną
analizę danych statystycznych w
zakresie stabilności
orzecznictwa sędziow.

Dokonywano comiesięcznej
analizy spraw,,starych"
obrazujących liczbę tych spraw
przypadających na każdego
sędziego w wydziale.

Przeprowadzono com iesięczną
analizę obciążenia sędzi w
przez przewodniczących
wydział w w zakresie
zasadności odrocze .

Zwiększono liczbę spraw
załatwionych powzez
wykorzystanie informatyza cji
postępowa Sądowych -
wprowadzono szablony
postępowa .

Prowadzono racjonalną politykę
kadrową poprze z analizę
wpływu spraw i obsady zarÓwno
sędziowskiej jak i urzędniczej w
poszczeg lnych wydziałach.
Udzielono wsparcia dla
poszczegolnych wydziałÓw
poptzez zawieranie um w
zlece .

Podjęto działania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji kadry
orzeczniczej i urzędniczej _
sędziowie orzekający w
wydziałach uczestniczyli w
studiach podyplomowych
i szkoleniach, asystenci
i pracownicy brali udziałw
szkoleniach.

Nie wdrożono zasad

liczba spraw załatwionych
przez
sądy ( z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych )
przypadających na jeden etat
sędziowski



sprawowania nadzoru nad
działalnością administracyjną
sądu po zmianie przepisow prawo
o ustroju sądow powszechnych.

13. WdroŻenie procesu zarządzania
ryzykiem.

14. Podnoszenie jakości
świadczonych usług poprzez
przestrzeganie norm okreŚlonych
w kodeksie etycznym.

menedżerskiego modelu z
uwagi na brak podstawy
prawnej.

Wprowadzono zmiany w
procedurze zarządzania
ryzykiem. Przeprowadzono
identyfikację i analizę ryzyka we
wszystkich kom rkach
organizacyjnych w tut. Sądzie
oraz stworzono rejestr ryzyk.

Podnoszono jakośc
świadczonych usług poprzez
przestrzeganie norm
określonych W kodeksie
etycznym przez wszystkich

Ułatwianie

dostępU

obyrvateli do

wymiaru

sprawiedliwości

oraz

wzmacnianie

ochrony

prawnej

Odniesienie liczby
utworzonych w
danym roku w Sądzie
Rejonowym
w Chełmie punkt w obsługi
interesantow do liczby
punkt w
planowanych do utworzenia

1 . Usprawnienie obyłVatelom dostępu
do sądu'

2. Usprawnienie punktu obsługi
interesantow W Sądzie i utworzenie
drugiego punktu.

3. Utrzymanie ciągłości działania
Punktu obsługi lnteresanta oraz
analiza możliwoŚci zwiększenia
zakresu jego usług i jakości
obsługi - szkolenia wg
zidentyfikowanych potrzeb.

4. Utrzymanie i rozw j infrastruktury
lnformatycznej.

Dokonano usprawnienia
dostępu do sądu obyłVatełom.

Usprawniano pracę Punktu
obsługi lnteresantow.
Utworzono drugi Punkt Obstugi
interesantÓw.

Utrzymanie ciąglości działania
Punktu obsługi lnteresanta
o r az analiza m ożl iwoś ci
zwiększenia zakresU jego usług
i jakości obsługi poprzez stałe
monitorowanie procesu
wpisywania orzecze ,

postanowie do systemu przez
wszystkie komorki
organizacyjne. Przeszkolono
dwÓch pracownikow do obslugi
W Punkcie obsługi
lnteresantÓw.

lnfrastrukturę informatyczną
utrzymywano i zabezpieczono
w należytym stopniu nie
slwarzając ryzyka dla
funkcjonowania tut. Sądu.
Nastąpiła Wymiana
i uzupełnienie sprzętu oraz
zakup licencji na potrzeby
funkcjonujących systemoW

Liczba ksią9 Wieczystych
zapisanych w Centralnej Bazie
Danych

Liczba kopii dokument w
wydanych drogą elektroniczną
z KRS



informatycznych.

Przeprowadzono szkolenie z
mediacji dla sędzi w, kurator w
i pracownikow. Prowadzono
dyżury mediacyjne plzez
mediatorow i koordynatora ds.
mediacji. Rozprowadzano ulotki
oraz broszury o istocie
i korzyściach mediacji.
Rozpoczęto realizację projektu
Rzecznika Praw Dziecka pt.

''Mediacja rÓwieśnicza w szkole
metodą przeciWdziałania agres1i
i niedostosowaniu
społecznemu młodzieży''.

Podjęto działania informacyjne
nt' funkcjonowania sądu
poprzez aktua lizowan ie strony
internetowej sądu,
udostępnianie stronom
postępowania otrzymywanych

adnik w oraz broszur

czĘsc D: Informacja dotycząca realizacji cel w objętych planem działalności na rok 2011

Sad Rejonowy W chełmie w 2011 r. zrealizował zaplanowane cele. Wystąpiły jednak r znice W planowanych i osiągniętych wartościach trzech
miernikÓw:

1. odsetek spraw rozpatrynvanych przez Sąd ReJonowy w chełmie, w Korych czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw' W kt rych czas tnAtania postępowania sądowego od dnia pierwszej Ęestracji w sądzie do
uprawomocnienia się orzeczenia/wyroku w przekracza 12 miesięcy do liczby spraw uprawomocnionych og łem - miernik ten na

2011 rok został ustalony na 1,64; w 2011 roku nie został on osiągnięty, ukształtował się na poziomie 4,01 .

Wpływ na takistan rzeczy ma:

1) znaczny WpłyW spraw

2) złoŻony stan prawny i faktyczny spraw;

3) niepełny stan zatrudnienia kadry orzecznilzej spowodowany oddelegowaniem dwoch sędzi w do Ministerstwa Sprawiedliwości,

oraz długotruałą absencją chorobową dwoch sędziow jak r wniez Wakat na stanowisku sędziego od dnia 01.O4'2011 r.;

5. Promowanie alternatyvvnych metod
rozwiązywania sporÓw (mediacje).

6. Działania informacyjne nt
funkcjonowania s ąd u-(strona
internetowa sądu. dystrybucja
poradnik w i broszur informacyjnych)



3.

4) zawieszenie spraw z powodu niestawienia się stron (choroba, przebywanie poza granicami kraju).

średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych

i rejestrowych) (w miesiącach) - w 2011 r. planowana wartość miernika wynosiła 2,5 miesiąca, a została osiągnięta na poziomie 3,24

miesiąca'

Wpływ na taki stan rzeczy ma:

1) ilość spraw wpływających do wydział w (w 201 1 roku wpłynęło 38304 spraw) oraz zaległośc z poprzedniego okresu (w 2010 roku

zaległość wyniosła 11062 spraw)jak r wniez niedostateczna obsada kadrowa (pracownik w, 2 wakaty na asystentow sędziego,

referendarzy sądowych).

2) niepełny stan zatrudnienia kadry orzeczniczej spowodowany oddelegowaniem dw ch sędzi w do Ministerstwa Sprawiedliwości,

oraz długotrwałą absencją chorobową dw ch sędzi w jak rownież wakat na stanowisku sędziego od dnia 01'04'2011 r.',

Liczha kopii dokumentow wydanych drogą elektroniczną z KRS _na 2011 rok została ustalona na {200; w 2011 r. liczba kopii

dokument w wyniosła 1123. Wpływ na taki stan rzeczy miało zlikwidowanie z dniem 01.04.2011 r. VWydziału Gospodarczego tut. Sądu

iprzeniesienie spraw gospodarczych do Sądu Rejonowego Lublin Wsch d z siedzibąw Świdniku.

28 marca 2012 roku

(podpis kierownictwa jed


