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Plan działalnoŚci
Sądu Rejonowego w Chełmie

na rok 2012 (po korekcie)
cZĘŚĆ ł: Naiwaznieisze cele do, rea|izac,ii w roku Żalź

cd
M'ićmiki. eś1ai.ać$śtobie ',f liżacili'ieł* ''offeśienie

dokumentu
Ętii'ifue#
.strategicznyry

'-'_' 
" 
pj5nÓ ilb'waftdść,'do,
i nięffinakoniecr$

_,',,',._'fu 
ieEo,d6_rye. ,p'łbn,''

ł ,2
tu3 4 5 6

1

Zwiększanie
SprawnoŚci postępowa
sądowych oraz
stopni o we o gr aniczanie
poziomu zaległoŚci
sądowych

Wskaznik opanowania wpĘwu
(odnies ięnie liczby Spraw
załatwionych przez Sąd do liczby
Spraw wpływających)

93%

1. Zapewnienie warunk w do prawidłowego
funkcjonowania i sprawnego wykonywania
przez Sąd jego podstawowych zadan

2. Koncęntracja wysiłk w i zasobÓw na
opanowaniu wpływu Spraw w kazdym pionie

3. Koncentracja wysiłk w i zasob w na
zmniej szeniu wskaźn ika za|egłoŚci we
wszystkich kategoriach spraw

4. Sprawowanie bieŻącej kontroli nad terminowym
sp orząd zaniem uzas adn ien przez sędzi w

5. Przeprowadzanie kwartalnej analizltdanych
statystycznych w zakresię stabilności
orzęc7fuictwa sędziow

6. Wprowadzęnię Sprawozdan miesięczrrych z
zakresu Spraw,,Starych'' obrazLlJących liczbę
tych Spraw przypadających na kaŻdego sędziego
w wydziale

7 . Przeptowadzanię comiesięcznej analiry
obciĘenia sędziow przęz przewo dniczących
wydział w w za\<resie zasadności odrocze

8. Kontynuacja procesu wykorzystania
informaĘzacji postępowari sądowych w celu
zwięks zęnia iloŚc i Spraw załatwionych

9. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej

10. Działanie na rzęcz podnoszenia kwalifikacji
kadry orzęczniczej i urzędniczej

1 1. CzynnoŚci przygotowawcze związanę z

Projekt planu
działaLnoŚci
Sądu
okręgowego w
Lublinie na rok
2Al2 dla
obszaru okręgu
lubelskiego.Odsetek spraw r ozpatrywanych

przęz Sąd Rejonowy w Chełmie ,

w kt rych czas trwania
postępowania przekacza |2
miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
ktorych czas trwania postępowania
sądowego od dnia pierwszej
rejestracji w sądzie do
uprawomocnienia się
Sprawy l ot zę czen i a/wyro ku
przek<racza 12 miesięcy do liczby
Spraw uprawomocnionych og łem

3,5 0/o

Srędni czas trwania postępowania
w sprawach cywilnych, karnych (z
wyłączeniem Spraw
wieczystoksięgowych i
rej estrowych) (w miesiącach)

4 m-ce



Liczba Spraw załatwionych przez
sądy ( z wyłączeniem Spraw
wieczystoksięgowych i
rej estrolvych) przypadaj ąca na
jeden etat sędziowski

1 000
wdrozeniem Zintegrowanęgo Systęmu
Rachunkowości i Kadr

12. Przygotowanie do wdrozenie zasad
menedzerskie go mod ęIu zatządzania sądem

13. Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych
usług poprze z przestrzeganie norm okręŚlonych
w kodeksię etycznym

14. Monitorowanie procesu zarządzania ryrykiem

2

Ułatwianie dostępu
obywateli do wymiaru
sprawiedliwości oraz
wzmacnianie ochrony
prawnej

Liczba ks iąg wieczystych
zapisanych w Cęntralnej Bazię
Danych

Liczbadokument w
wydanych przęz oddział
Centralnej Informacji KRS

20 000

960

Utrrymanie ciągłoŚ ci działania Punkt w
obsługi Interesant w oraz analiza mozliwoŚci
zwiększenia zakresu jego usług i jakości
obsługi

Utrrymanie i rozw j infrastruktury
informaĘcmej

Promowanie alternatywnych metod
r ozw iązywania sp or w (mediacj e)

D ziałania informacyj ne nt. funkcj onowania
sądu (strona internetowa sądu, dystrybucja
poradnik w i broszur informacyjnych)

Projekt planu
działalności
Sądu
okręgowego w
Lublinie na rok
2012 dla
obszaru okręgu
lubelskiego.

* Podstawąprawnąsporzqlzenia ptanu <lziałalności jest art. 70 uś. l ustawy z dnia 27 sierp a2oo9 r. ofinansach publiczłtych (Dz.U-Nr 157'
poz-1240, n nt).
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