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Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważnie,jsze zadania służące realizacii celu

odniesienia do
dokumentu o
charakterze

strategicznymNazwa

planowana
Wańość do

osiągnięcia na
koniec roku

którego dotycry
nleo

1 3 4 5 6
1 Zwiększenie stopnia realizacii

praw obyrłateIskich przez
y tem Wymiaru

sprawiedliwości.

Stopień zadowolenia z poziomu
obsfugi interesantów w BOl
wynikający z analizy ankiet oceny
satysfakcii. Wartość procentowa
obywateli pozyrywnie oceniających
prace sądu.

>800/o 1. Podwyższenie standardów funkcjonowania Biur
Obsfugi Interesanta poprzez wdrażanie standardów
opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Analiza ankiet oceny satysfakcii interesanta ze
sposobu realizacii zadań p rzez sąd or az oczekiwań
interesantów dotyczących obsfugi inter sarrta.
Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach
cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół) etap II

Wdrożenie nowych oraz podniesienie !akości i
dostępności istnieiąrych e-usług publicznych
powiązanych z protokołem elektronicznym"
Bieżąca aktualizacja strony internetowei4.

1, Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju
Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności;
2. Strategia prawne
Państwo2020;
3. trategia Rozwoiu
Kraiu 2020;
4. strategia Modernizaci i
przestrzeni
Sprawiedliwości w
Polsce na lata 2014-
2020l
5. Plan działalności
Ministra Sprawiedliwości
na rok 2016 dla dziahl
administracii rządowei -
sprawiedliwość.
6. Plan działalności Sądu
Apelaclnego w Lublinie
dla obszaru apelacii
lubelskie| na rok 2016

ż- Poprawa sprawności działania
sytemu Wymiaru sprawiedliwości

Sredni czas trrłania fdotychczas;
sprawność) pO Ępowań sądowych
według głównych kategorii spraw w l
instancii

1. Efektywny nadzór nad tokiem postepowania w
sprawach

Z. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania
sysĘmów informaĘcznych w sądach.

3. Diagnozowanieirealizacjapotrzebszkoleniowych
kadry orzeczniczej oraz urzędników sądowych

4. Monitorowanie poziomu obciążenia praca
poszczególnych pionach orzeczniczych

5. Uczestnictwo,w realizowanych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości proiektach informatycznychl
- Centralnv Svstem Sadowv {CaSuS]

3. Zwiikszenie e fektywności
alokac|i etatów w sądownictwie

Relacia maksymalnei wartości ilorazu
wpĘwu do obsady urzędniczej do
minimalnei wartości ilorazu wpływu
do obsady urzędniczej sądzie
rejonowym (liczony iako średnia
arytmetyczna dla pionów cywilnego,
karnepio i rodzinneso)

1,90 1. Monitorowanie poziomri obciążenia pracą w
poszczególnych pionach orzeczniczych

Zagwarantowanie obywatelo m
konsĘtucMn so prawa do sadu.

Wskaźnik opanowania wpływu
cnraw f noń}pm]

97o/o 1. Działalnośćorzecznicza.
2, wvkonvwanie orzeczeń sadowvch



{.

Zarządzenie i nadzór administracyiny nad
działalnością sądów powszechnych,
Wdrażanie systernów bezpieczeństwa UTM poprżez
przyięcie ujednoliconego dclkumentu Poliqyka
Zewnętrznego Bezpieczeństwa Siecl oraz innych
działań realizowanych w tym obszarze i wspieranych
administrac/jnie i loglstycznie przez Sąd Apelacyjny
w Lublinie
,,Rozszerzenie funkciona}ności Zintegrówan go
Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) o procesy
doqyczące obsługi należności sądowych i
wykonywania orzeczeIi sądowych w obszarze
grzywien i innych kar pieniężnych" - migracia KNS
ofaz wdrożenie analityki w obszarze dochodów sądu
Działalność na rzecz ułatwienia do tępu do lvymiaru

liwości,
Radzyń Podlaski, dn. 30 grudnia 2015 r


