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Plan dzi*łalności
Prezesa i Dyrektora Sądu Reionowego w Mielcu na rok 2018
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Cel

1

2

Mietnik określaiacvs .opieri realizacii celu
Nazwa
Planowana wartośćdo
osiągnięcia na koniec roku'
kt reqo dotvczv plan (2018)
-)
a

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku do
wszystkich spraw
wpływających do sądÓw, w
ktÓrych mediacja może być
zastosowana

t

Poptawa sptawności
funkcionowania
systemu
.sądownictwa
powszechnego

Sredni czas :rwaria
postępowari sądowych według
glownych kategorii spraw
w I instancji w miesiącach
Wskaźnik opanowania wp ł}'\^,'u
gł wnych kategodi Spfaw
rozp oznawanych przez sądy
w I instancii
Liczb a etatÓw asystenckich
przSpadaj+cych na ieden etat
sędzieso

4

> 0,4o/o

5,0

98%o

0,20

Najważniejsze zadania sLużące
rcaltzacyi celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

5

6

I{on tynuowa nie dział'an
promuj ących altefnatyvme
metody rczlitązyv ania sp otÓw
(ADR) otaz ręalizowante zadai.l
wynikających z ustawy o
nieodplatnej pomocy prawnej.
breząca ^n^]Lz^
obclązenla pt^cą
orz ecznlklw, asystent w oraz
urzędnik w' w celu efektywnego
wykotzystania zasob6w
kadtowych.
Wykony'wanie czynności
nadzotczych ptzez ptezesa sądu
otaz prze\;/odniczących
wydzialow w celu zapewnienia
prawidłowego utzędowania sądu.
Zap ewnienie wys okiej Iakości
o r z ecznict:wa p op rz ez u dział
sędziÓw, rcferendatzy, asystentÓw
i urzędnikÓw w szkoleniach.

I(omunikat Ministra
Sprawiedllwości z dnia 15
marca 2017 roku w sprawie
szczeg1łosłych wytycznych
w zakresie kontroli
zarządczej dladzia|u
admrnistracji rządowej sptawiedliwośćpz.Urz.M.S.
2017.82).
Plan działalności
Ministra
Sptawiedliwościna rok 2018
d|a dzjału adminis ttacji
tz ądowej - sprawredliwo ść.
Plan dzialalnościPrezesa i
Dyrektota Sądu
Apelacl'jnego w Rzeszowie
na rok 2018 dla obszaru
apelacji rzeszowskiej.
PIan dzialalności Prezesa i
Dytektora Sądu okręgowego

Realtz acja i p opulary z acja
funkcjonujących ptojektÓw
inf o rrnaĘ cznych : P ortal
Informacf ny,Portal
O r z eczniczy, E lektronicz na
Iśięga Wieczysta

bpfawowatue wymlafu
sptawiedliwości.

2

Zagwarantowanie
, obywatelom
konstytucyinego
pfawa do sądu

Wskaźnik opanowania wpły'wu
Spfaw (og6łem)

Mielec, dnia 8 grudnia 201.7roku

990h

lfykonywanie czynności
nadz ot czy ch ptz ez p rez esŻ
s ądu otaz ptz ewo dnic zący ch
wydziałiw w celu zapevłtietia
prawidłowego utzędowania
sądu.

w Tatnobrzegu na rok 2018
dla obszaru oktęgu
tarnobtzeskiego.

I(omunikat Ministta
.l'5
Sprawiedliw oścjz drua
matca 201.7roku w sprawie
sz cz egił.ovych wyĘcznych
w zakresie konffoli
zatządczej dladziału
administracji rządowej sprawiedliwośćpz.Uz.M.S.
2017.82).
Plan działalnościMinistra
Sprawiedliwości na rok 2018
dla działa adminis ttac ji
uądowej - sprawiedliwoś ć.
P|an dzia|a|nościPrezesa i
Dyrektora Sądu
Apelaryjnego w Rzeszowie
na tok 201,8 dla obszaru
ap elacji rzeszowskie j.
Plan dzialaLnościPrezesa i
Dytektora Sądu oktęgowego
w Tamobrzegu na rok 2018
d|a obszatu okęgu
tarnobrzeskieso.
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