
Sądu Rejonowego

Sprawozdanie
z wykonania planu działalności
Lublin-\ilsch d w Lublinie z siedzibąw Świdniku
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Zwiększanie
sprawnoŚci
postępowa
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

wskaźnik opanowania
wpĘwu (odniesienie liczby
spraw załatwionych przez
sądy do liczby spraw
wpĘwających)

t01.6% 98,2%

Zapewnienie warunk w
prawidłowego funkcjonowanta i
Sprawnego wykonywani a pr zez sąd
jego podstawowych zadari

Koncentracja wysiłk w i zasob w na
opanowaniu wpływu Spraw w kazdym
pionie

Koncentracja wysiłk w i zasob w na
zmniejszeniu wskaźnika zaległoŚci we
wszystkich kategoriach spraw

Sprawowanie bieŻącej kontroli nad
terminowym sporządzaniem
uzasadnie przezsędzi w

1. Zapewnienię warunk w prawidłowego
funkcjonowania i sprawnego
wykonywania przęz sąd jego
podstawowych zadai
2. Koncentracja wysiłk w i zasob w na
opanowaniu wpływu Spraw w kaŻdym
pionie
3 .Koncęntracja wysiłk w i zasob w na
zmniejszeniu wskaŹnika zaległości we
wszystkich kategoriach spraw
4. Sprawowanie bieżącej kontroli nad
terminowym sporządzaniem uzasadnie
przez sędzi w.



odsetek spraw
r o zp atry w any ch pr zez S ąd
Rejonowy Lublin-Wsch d w
Lublinie z siedztbąw
Świdniku, w kt rych czas
trwania postępowania
przekacza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
kt rych czas trwania
postępowania sądowego od
dnia pierwszej rejestracji w
sądzie do uprawomocnienia
Się
spr awy I or ze czenialwyroku
ptzekacza 12 miesięcy do
liczby spraw
uprawomocnionych
os łem)

6,60/, 7,3r % 7.

P r zepr ow adzanie kwarta ln ej analizy
danych statystycznych w zakręsie
stabilnośc i orzęcmictw a sędzi w
P r zepr ow adzanie comie sięcznej
analizy obciąŻeria sędziow przez
przewodniczących wydział w w
zakręs ie zasadno Ści o dr aczany ch
spraw

Prowadzęnie racjonalnej polityki
kadrowej p opr Zęz prawidłową
alokacj ę etat w orzeczniczy ch
asystenckich i urzędniczych.

Opracowanie i realizacja planu
szkoleri nakierowanych na poprawę
konkretnych um iejętności

DąŻe e do poprawy standard w
or gatizacyjno-kadrowych (s ędzia-
asystent-sekretarz)

Utrzymanie irozw j infrastruktury
informatycmej

5.

6.

8.

9.

10.

5. P r zepr ow adzanie kwarta ln ej analizy
danych statystycznych w zakresie
stabilnośc i or zę cznictw a sędzi w
P rzeprow adzan ie co m ies ięczn ej

analizy obciązenia sędziow przez
przew o dniczących wydział w w
zakresie zasadno ści o dr aczany ch
spraw

Prowadzenie racj onalnej poliĘki
kadrowej poprzez prawidłową alokacj ę

etat w orzeczniczych asystenckich i
urzędniczych.

DąŻenie do poprawy standard w
organizacyjno-kadrowych (s ę dzia-
asystent-sekretarz)

Utrzymanie i rozw j infrastruktury
informaĘcznej

6.

8.

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

3,12 (m-c) 1,46 (m-c)

2

Ułatwianie
dostępu obyłvateli
do wymiaru
sprawiedliwoŚci
otazwzmacniatię
ochrony prawnej

Lic zb a spr aw załatw ionych
przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wsch dwLublinięz
siedzibą w Świdniku (z
wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych i
rejestrowych)
przypada1ących na j eden etat
sędziowski (w przeliczeni u

na oełne etatv)

858,7 8l1,5

1. Utrzymanie ciągłości działaniaBiura
obsługi Interesanta oraz anaIiza
mozliwości zwiększenia zakresu jego
usług i jakości obsługi - szkolenia wg
zidentyfikowanych potrzeb;

Ż. Promowanie alternatywnych mętod
r ozw iązy w ania spor w (mediacj e)

3. Działania informacyjne nt.
funkcjonowania sądu (strona

l. Utrzyma e ciągłości działania Biura
obsługi Interę santa or az analiza
możliwości zwiększenia zakresu j ego
usfug ijakości obsfugi.

Ż. Promowanie alternatywnych mętod
r ozw iązyw ania spor w (mediacj e)

D ziałania i n formacyj ne nt.
funkcjonowania sądu (strona



Liczba skarg na BOI oraz na
sekretariaty wy dział w

internetowa sądu, dystrybucja
poradnik w i broszur informacyjnych)

4. Utrzymanie irozw j system w
wspomagania organ izacj i rozpraw
SWOR

internetowa sądu, dystrybucja
poradnik w i broszur informacyjnych)

4. Utrzymanie i rozw j system w
wspomagan ia organ izacj i rozpraw
SWOR

Część D: Informacja dotyczqca leąlizącji cel w objętych planem działąlności na rok 20] 2
(należry lł tko opisać najważniejsze przyczyny, lł re łłpĘnęły na niezre1lizowdnie cel w, wstqpiehie iŚtotłrych ł żnic w planowa ych i
osiqgniętych wartościach miernikow lub podjęcie inn ch niż planowane zadati słuŻqcych łealizaĘi cel w)

Założone cele zostały osiągnięte częściowo.
Gł w yni plzyczr ami kiezłealizowahia celljw brły:
- zwiększony vpływ sprav
- absencja chorobowa w grupie sędzi w i tlłzędni w
- niedoŚtąteczną obsadĄ kadrowa w grupie urzędnik w

Jednostko zostałą utworzoną w roku 201 ].
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