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czĘśc A: Realizacja najważniejszych cel w w roku 2011

Lp. Cel

Mierniki okreśIające stopien r@

Najwazn iejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najwazn iejsze podjęte zadan ia
służące realizacji celu

NAz]ilA planowana
wartość do

osiągnięcia na
koniec roku,

ktorego
dotyczy

sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,

ktorego
dotyczy

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1

Zwiększanie

sprawnoŚci

postępowan

sądowych oraz

stopniowe

ograniczanie

poziomu

zaległości

sądowych

WskaŹnik opanowania wpły,vu
(odniesienie liczby spraw
załatwionych przez sąd do
liczby spraw Wpływających)

10a % 103,09 %

1 . Zapewnienie warunkow
prawidłoweg o fu n kcjonowa nia
i sprawnego wykonylruania przez
sąd jego podstawowych zadan.

2. Przyspieszenie
i usprawnienie procedur
rozpoznawania spaw.

3. Koncentracja wysiłkow
i zasobow na opanowaniu wph4ruu
spraw w kazdym pionie.

Koncentracja wysiłkow
i zasobow na zmniejszeniu
wskaŹnika zaległoŚci we
wszystkich kategoriach spraw.

4.

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

Przyspieszono
i usprawniono procedurę
rozpoznawania spraw poprzez
wprowadzenie szablonow
i standardowych projektow
zarządzen i pouczen.

Skon centrowano wysiłki
i zasoby na opanowaniu wpływu
spraw w wydziałach.

Skoncentrowano wysiłki
i zasoby na zmniejszeniu
wskaznika zaległoŚci we
wszystkich kategoriach spraw.

2"

3.

4"

I

I Odsetek spraw
I rozpatrywanych
, przez Sąd Rejonowy w
Chełmie, w ktorych czas
tnruania postępowania
przekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w
ktorych czas tnłvania
postępowania sądowego od
dnia pierwszej rejestracji w
sądzie do
uprawomocnienia się
orzeczenia/wyroku w
przekra cza 12 miesięcy do
liczby spraw
uprawom ocnionych oqołem

1,64 0/o 4,010/0



)

Sredni czas tnruania
postępowania w sprawach
cyruilnych, karnych
i gospod arczych (z
v,tyłączeniem Spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych) (w miesiącach)

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

5. Sprawowanie biezącej kontroli nad
term inovvym sporządzaniem
uzasadnien przez sędziÓw.

6. Przeprowadzanie kwartalnej
analizy danych statystycznych w
zakresie stabilnoŚci orzecznictwa
sędziow.

7 . Wprowadzenie sprawozdan
miesięcznych z zakresu spraw
,,starych " obrazĄących liczbę

tych spraw pzypadających na
kazdego sędziego w wydziale.

8. Przeprowadzanie comiesięcznej
analizy obciązenia sędziow przez
przewod n iczących wydziałow w
zakresie zasadnoŚci odro czen.

9. Zwiększenie liczby spraw
załatwianych poprzez
wykorzystan ie informatyzacj i

postępowan sądowych.

10. Zapewnienie i prowadzenie
racjonalnej polityki kadrowej.

11. Działanie na rzecz podnoszenia
kwalifikacj i kad ry orzeczniczej
i urzędniczej.

1 2. Wdrozenie zasad menedzerskiego
m odelu zarządzan ia sądem
skorelowaneqo z modvfikac

Sprawowano biezącą kontrolę
nad terminowym sporządzaniem
uzasadnien pzez sędziow.

Przeprowadzono kwarta l ną
analizę danych statystycznych w
zakresie stabilności
orzecznictwa sędziow.

Dokonynłva n o com iesięcznej
analizy spraw,,starych"
obrazujących liczbę tych spraw
przypadających na kazdego
sędziego w wyd ziale.

Przeprowadzon o com iesięczną
analizę obciązenia sędziÓw
przez pzewodniczących
wydziałow W zakresie
zasadności odro czen.

Zwiększono liczbę spraw
załatwionych poprzez
wykorzystan ie inform a tyzaifi
postępowan sądotłlych -
wprowadzono szablony
postępowan.

Prowadzono racjonalną pol itykę
kad rową poprzez ana lizę
wpływu spraw i obsady zarÓwno
sędziowskiej jak i urzędniczej w
poszczeg Ólnych wydzi ałach.
Wsparcie dla poszczegolnych
wydziałow poplz ez zawiera n ie
umow zlecen.

Podjęto działania na rzecz
podnoszenia kwalifi kacji kadry
orzeczniczej i urzędniczĄ _
sędziowie orzekający w
wydziałach uczestniczyli w
stud iach podyplom owych
i szkleniach, asystenci
i pracownicy brali udział w
szkoleniach.

Nie wdrozono zasad
menedzerskieqo modelu z

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

1499,26



)

1 4. Podnoszenie jakości
świadczonych usług poprzez
pzestrzeganie norm określonych
w kodeksie etycznym.

sprawowania nadzoru nad
działa lnoŚcią adm inistracyjną
sądu po zmianie przepisow prawo
o ustroju sądow powszechnych.

13. Wdrozenie procesu zarządzania
ryzykiem.

uwagi na brak podstawy
prawnej.

Wprowadzono zmiany w
p roced u rze zarządzania
ryzykiem. Przeprowadzono
identyfikację i analizę ryzyka we
wszystkich komorkach
organizacyjnych w tut. Sądzie
oraz stworzono rejestr ryzyk.

Podnoszono jakośĆ
świadczonych usług paprzez
przestzeganie norm
określonych w kodeksie
etycznym przez wszystkich

Ułatwianie

dostępu

obywateli do

wymiaru

sprawiedliwoŚci

oraz

wzmacnianie

ochrony

prawnej

Odniesienie liczby
utworzonych w
danym roku w Sądzie
Rejonornryrm
w Chełmie punktow obsługi
interesantow do liczby
punktow
planowanych do utworzenia

1 . Usprawnienie obywatetom dostępu
do sądu.

2. Usprawnienie punktu obsługi
interesantÓw w sądzie i utworzenie
drugiego punktu.

3. Utrzymanie ciągłości działania
Punktu obsługi lnteresa nta oraz
analiza m ozliwoś ci zwiększe n ia
zakresu jego usług i jakosci
obsługi - szkolenia wg
zidentyfi kowa nych poirzeb.

4. Utrzymanie i rozwoj infrastruktury
lnformatycznej.

Dokonano usprawnienia
dostępu do sądu obywatelom.

Usprawniano pracę Punktu
obsługi lnteresantÓw.
Utwozono drugi punkt obsługi
interesantÓw.

Utrzymanie ciągłoŚci działania
Punktu Obsfugi lnteresanta
oraz analiza m ozliwoś ci
zwiększenia zakresu jego usług
ijakości obsługi popzez stałe
monitorowanie procesu
wpisywania orze czen,
postanowien do syste mu przez
wszystkie komorki
organizacyjne. przeszkolono
dwoch pracownikow do obsługi
w Punkcie obsługi
lnteresantow.

l nfrastruktu rę inform atyczną
utzymyrruano i zabezpieczono
w nalezytym stopniu nie
stwarzając ryzyka dla
fu nkcjonowania tut. Sądu.
Nastąpiła wymiana
i uzupełnienie sprzętu oraz
zakup licencji na potrzeby
funkcjonujących systemow

Liczba ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej Bazie
Danych

11 500 15 033

Liczba dokumentow
wydanych przez oddział
Centralnej lnformacji KRS



Przeprowadzono szkole nie z
mediacji dla sędziow, kuratorÓw
i pracownikow. Prowad zono
dyŻury mediacyjne przez
mediatorow i koordynatora ds.
mediacji. Rozpr owadzano ulotki
oraz broszury o istocie
i korzysciach mediacji.
Rozpoczęto realizaĄę projektu
Rzecznika Praw Dziecka pt.

,,Mediacja rÓwieŚnicza w szkole
metodą przeciwdziałania agresji
i niedostosowaniu
społecznem u młodzieŻf' .

Podjęto działania informacyjne
nt. funkcjonowania sądu
poprzez aktua lizowan ie strony
internetowej sądu,
udostępnianie stronom
postępowania otrzymyrua nych

radnikow oraz broszur.

częŚc D: tnformacja dotycząca realizacji cel w objętych planem działalności na rok 20{{

Sad Rejonowy w Chełmie w 2011 r. zrealizował zaplanowane cele. Wystąpiły jednak r żnice w planowanych
miernik w:

i osiągniętych wartościach trzech

1' odsetek spraw rozpatrywanych pnez Sąd Rejonowy w Chełmie, w kt rych czas trwania postępowania pzekracza 12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw, w ktorych czas tłwania postępowania sądowego od dnia pierwszej Ęestracji w sądzie do
u prawo m ocn i enia się orueczen i a/wyroku w przekracza 12 miesięcy do ticzby spraw uprawomocnionych og łem - miernik ten na
2011 rok został ustalony na 1,64; w 2011

WpłyW na taki stan rzeczy ma:

1) znalzny WpłyW spraw

roku nie został on osiągnięty, ukształtował się na poziomie 4,01.

2) złoŻony stan prawny i faktyczny spraw;

3) niepełny stan zatrudnienia kadry ozeczniczej spowodowany oddelegowaniem dw ch sędzi w do Ministerstwa Sprawiedliwości,
oraz długotrwałą absencją chorobową dw ch sędzi w jak r wniez wakat na stanowisku sędziego od dnia 01 'o4.2o11 r.;

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

5. Promowanie alternatywnych metod
r ozwiązyrrua n i a Sporow (m ed iacje) .

6" Działania informacyjne nt.
funkcjonowania sądu (strona
internetowa sądu, dystrybucja
poradnikÓw i broszur informacyjnych)



)

2. Średni czas tłwania postępowania w sprawach cywitnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych
i Ęestrowych) (w miesiącach) _ w 2o11 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 2011 roku wpłynęło 38304 spraw) orazzaległość z popzedniego okresu (w 20'10 roku

zaległość wyniosła 11062 spraw) jak rowniez niedostateczną obsadę kadrową (pracownik w, 2 wakaty na asystent w sędziego'
referendarzy sądowych).

2) niepełny stan zatrudnienia kadry ozecznicze1spowodowany oddelegowaniem dw ch sędzi w do Ministerstwa Sprawiedliwości,
oraz długotrwałą absencją chorobową dw ch sędzi w jak r wnież wakat na stanowisku sędziego od dnia 01.O4'2011 r.;

3. Liczbadokument wwydanychpnezoddziałCentratnejInformacjiKRS-na2O11rokzostałaustalonana{200; w2011r. liczbakopii
dokument w wyniosła 1123. Wphyw na taki stan rzeczy miało zlikwidowanie z dniem 01.o4.2o1'1 r. V Wydziału Gospodarczego tut. Sądu
i przeniesienie spraw gospodarczych do Sądu Rejonowego Lublin Wsch d z siedzibąw Świdniku.

10 kwietnia 2012 roku

(podpis kierownictwa jednostki
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