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Sprawozdanie z wykonania planu dziatainosci 
w Sqdzie Rejonowym w Putawach 

za rok 2014 

CZ^SC A: Realizacja najwazniejszych cel6w w roku 2014 
(w tej cz^sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cz^sci A planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie) 

Zat^cznik nr 2 

Lp eel Mierniki okreSlajqee stopien realizacji eelu Najwazniejsze planowane zadania sluz^ce realizacji celu Najwazniejsze podj^te zadania sluzqce realizacji 
celu 

Lp eel 

nazwa Planowana 
warto^d do 
osi^gni^cia na 
koniec roku, 
kt6rego dotyczy 
sprawozdanie 

Osi^gni^ta 
wartoS^ na 
koniec roku, 
kt6rego dotyczy 
sprawozdanie 

Najwazniejsze planowane zadania sluz^ce realizacji celu Najwazniejsze podj^te zadania sluzqce realizacji 
celu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Zwi^kszenie stopnia 
realizacji praw 
obywatelskich przez 
system wymiaru 
sprawiedliwosci 

Procentowy udziat orzeczonej 
kary ograniczenia wolnosci i 
kary samoistnej grzywny 
wsrod ogolu kar. 

14,50% 8,23% 

1. Podj?cie dziatati dotycz^cych odwieszenia 
funkcjonowania POI wjednostce 
2. Analiza anklet oceny satysfakcji interesanta ze 
sposobu realizacji zadan przez s^dy oraz 
oczekiwari interesantow dotycz^cych obstugi 
interesanta. 
3. Realizacja projektow informatycznych 
dotycz^cych udost^pniania informacji obywatelom: 
a) Portal informatyczny, b) Wortal Wymiaru 
Sprawiedliwosci, c) Portal Orzeczeri 
4. Realizacja projektow informatycznych przez 
jednostki nadrz^dne 
a) System Informatyczny Wspomagania Procesow 
Merytorycznych (SIWPM) - maj^cy na celu 
wsparcie pracy orzeczniczej i sekretarskiej 
poprzez dostarczenie kompleksowego narz^dzia 
wspomagaj^cego zarz^dzanie sprawami 
b) e-protokot - System cyfrowej rejestracji na 
salach s^dowych. 
5. Wymiana danych w postaci elektronicznej 
pomi^dzy s^dami a prokuraturami 
6.. Stosowanie jednolitych zasad rachunkowosci 
dia s^dow opracowanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwosci; wdrozenie systemu 
informatycznego rachunkowosci i systemu 
zarz^dzania kadrami w s^dach "projektu" 
Zwi^kszenie efektywnosci realizacji zadan przez 
jednostki wymiaru sprawiedliwosci. 

I.Podj^to dzialania do wprowadzenia w 
jednostce Portalu Informacyjnego 

2.State monitorowanie wptywu spraw do 
Wydziatow orzeczniczych przez 
Przewodnicz^cych Wydzialow i Prezesa 
S^du, d^zenie do zmniejszenia 
zaiegtosci poprzez wtasciw^ alokacj^ 
zasobow pracowniczych . 

S.Promowano alternatywne metody 
rozwiazywania sporow w tym mediacje 

4.Systematyczne wprowadzanie danych 
do systemu ZSRK-SAP, udziat 
pracownikow we wsparciach 
organizowanych przez jednostk^ 
nadrz^dn^. 
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2. 
Poprawa sprawnosci 
post^powan s^dowych 
oraz stopniowe 
ograniczanie poziomu 
zaiegtosci s^dowych 

Sredni czas trwania 
post^powania w sprawach 
cywilnych, pracy, rodzinnych, 
karnych 
(z wyt^czeniem spraw 
wieczystoksi^gowychi 
rejestrowych) (w miesi^cach) 

3,40 2,16 

1. Podj?cie dziatati dotycz^cych odwieszenia 
funkcjonowania POI wjednostce 
2. Analiza anklet oceny satysfakcji interesanta ze 
sposobu realizacji zadan przez s^dy oraz 
oczekiwari interesantow dotycz^cych obstugi 
interesanta. 
3. Realizacja projektow informatycznych 
dotycz^cych udost^pniania informacji obywatelom: 
a) Portal informatyczny, b) Wortal Wymiaru 
Sprawiedliwosci, c) Portal Orzeczeri 
4. Realizacja projektow informatycznych przez 
jednostki nadrz^dne 
a) System Informatyczny Wspomagania Procesow 
Merytorycznych (SIWPM) - maj^cy na celu 
wsparcie pracy orzeczniczej i sekretarskiej 
poprzez dostarczenie kompleksowego narz^dzia 
wspomagaj^cego zarz^dzanie sprawami 
b) e-protokot - System cyfrowej rejestracji na 
salach s^dowych. 
5. Wymiana danych w postaci elektronicznej 
pomi^dzy s^dami a prokuraturami 
6.. Stosowanie jednolitych zasad rachunkowosci 
dia s^dow opracowanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwosci; wdrozenie systemu 
informatycznego rachunkowosci i systemu 
zarz^dzania kadrami w s^dach "projektu" 
Zwi^kszenie efektywnosci realizacji zadan przez 
jednostki wymiaru sprawiedliwosci. 

I.Podj^to dzialania do wprowadzenia w 
jednostce Portalu Informacyjnego 

2.State monitorowanie wptywu spraw do 
Wydziatow orzeczniczych przez 
Przewodnicz^cych Wydzialow i Prezesa 
S^du, d^zenie do zmniejszenia 
zaiegtosci poprzez wtasciw^ alokacj^ 
zasobow pracowniczych . 

S.Promowano alternatywne metody 
rozwiazywania sporow w tym mediacje 

4.Systematyczne wprowadzanie danych 
do systemu ZSRK-SAP, udziat 
pracownikow we wsparciach 
organizowanych przez jednostk^ 
nadrz^dn^. 
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2. 
Poprawa sprawnosci 
post^powan s^dowych 
oraz stopniowe 
ograniczanie poziomu 
zaiegtosci s^dowych Liczba spraw s^dowych 

skierowanych do postepowan 
mediacyjnych. 65 44 

1. Podj?cie dziatati dotycz^cych odwieszenia 
funkcjonowania POI wjednostce 
2. Analiza anklet oceny satysfakcji interesanta ze 
sposobu realizacji zadan przez s^dy oraz 
oczekiwari interesantow dotycz^cych obstugi 
interesanta. 
3. Realizacja projektow informatycznych 
dotycz^cych udost^pniania informacji obywatelom: 
a) Portal informatyczny, b) Wortal Wymiaru 
Sprawiedliwosci, c) Portal Orzeczeri 
4. Realizacja projektow informatycznych przez 
jednostki nadrz^dne 
a) System Informatyczny Wspomagania Procesow 
Merytorycznych (SIWPM) - maj^cy na celu 
wsparcie pracy orzeczniczej i sekretarskiej 
poprzez dostarczenie kompleksowego narz^dzia 
wspomagaj^cego zarz^dzanie sprawami 
b) e-protokot - System cyfrowej rejestracji na 
salach s^dowych. 
5. Wymiana danych w postaci elektronicznej 
pomi^dzy s^dami a prokuraturami 
6.. Stosowanie jednolitych zasad rachunkowosci 
dia s^dow opracowanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwosci; wdrozenie systemu 
informatycznego rachunkowosci i systemu 
zarz^dzania kadrami w s^dach "projektu" 
Zwi^kszenie efektywnosci realizacji zadan przez 
jednostki wymiaru sprawiedliwosci. 

I.Podj^to dzialania do wprowadzenia w 
jednostce Portalu Informacyjnego 

2.State monitorowanie wptywu spraw do 
Wydziatow orzeczniczych przez 
Przewodnicz^cych Wydzialow i Prezesa 
S^du, d^zenie do zmniejszenia 
zaiegtosci poprzez wtasciw^ alokacj^ 
zasobow pracowniczych . 

S.Promowano alternatywne metody 
rozwiazywania sporow w tym mediacje 

4.Systematyczne wprowadzanie danych 
do systemu ZSRK-SAP, udziat 
pracownikow we wsparciach 
organizowanych przez jednostk^ 
nadrz^dn^. 
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3. Poprawa efektywnosci 
wydatkowania srodkow. 

Wskaznik udzialu wydatkow 
osobowych zwi^zanych z 
dziatalnosci^ pomocnicz^ w 
lacznym budzecie s^du^ < 9 7,91 

1. Podj?cie dziatati dotycz^cych odwieszenia 
funkcjonowania POI wjednostce 
2. Analiza anklet oceny satysfakcji interesanta ze 
sposobu realizacji zadan przez s^dy oraz 
oczekiwari interesantow dotycz^cych obstugi 
interesanta. 
3. Realizacja projektow informatycznych 
dotycz^cych udost^pniania informacji obywatelom: 
a) Portal informatyczny, b) Wortal Wymiaru 
Sprawiedliwosci, c) Portal Orzeczeri 
4. Realizacja projektow informatycznych przez 
jednostki nadrz^dne 
a) System Informatyczny Wspomagania Procesow 
Merytorycznych (SIWPM) - maj^cy na celu 
wsparcie pracy orzeczniczej i sekretarskiej 
poprzez dostarczenie kompleksowego narz^dzia 
wspomagaj^cego zarz^dzanie sprawami 
b) e-protokot - System cyfrowej rejestracji na 
salach s^dowych. 
5. Wymiana danych w postaci elektronicznej 
pomi^dzy s^dami a prokuraturami 
6.. Stosowanie jednolitych zasad rachunkowosci 
dia s^dow opracowanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwosci; wdrozenie systemu 
informatycznego rachunkowosci i systemu 
zarz^dzania kadrami w s^dach "projektu" 
Zwi^kszenie efektywnosci realizacji zadan przez 
jednostki wymiaru sprawiedliwosci. 

I.Podj^to dzialania do wprowadzenia w 
jednostce Portalu Informacyjnego 

2.State monitorowanie wptywu spraw do 
Wydziatow orzeczniczych przez 
Przewodnicz^cych Wydzialow i Prezesa 
S^du, d^zenie do zmniejszenia 
zaiegtosci poprzez wtasciw^ alokacj^ 
zasobow pracowniczych . 

S.Promowano alternatywne metody 
rozwiazywania sporow w tym mediacje 

4.Systematyczne wprowadzanie danych 
do systemu ZSRK-SAP, udziat 
pracownikow we wsparciach 
organizowanych przez jednostk^ 
nadrz^dn^. 

.-1 • 



CZESC B: Realizacja celow priorytetowych wynikaj^cych z budzetu pahstwa w uktadzie zadaniowym w roku 2014 
(w tej cz^sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cz^scl B planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie. Nie nalezy wymieniac celow 
uprzednio wskazanych w cz^sci A) 

Lp eel Mierniki okre^lajqce stopien realizacji celu Najwazniejsze planowane 
zadania sluziice realizacji celu 

Najwazniejsze podj^te zadania siuz^ce realizacji celu 

* 
Lp eel 

nazwa Planowana wartoS^ do 
osiqgni^cia na koniec 
roku, kt6rego dotyczy 
sprawozdanie 

Osi^gni^ta warto^d 
na koniec roku, 
kt6rego dotyczy 
sprawozdanie 

Najwazniejsze planowane 
zadania sluziice realizacji celu 

Najwazniejsze podj^te zadania siuz^ce realizacji celu 

* 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Zagwarantowanie 
obywatelom 
konstytucyjnego 
prawa do s^du 

wskaznik 
opanowania 
wplywu 
(ogotem 

95,44% 108,34% 

1. Dziatalnosc 
orzecznicza 
2. Dziatalnosc 
pozaorzecznicza 
3. Wyptata 
odszkodowari i 
zadoscuczynieti 
orzekanych przez s^dy 

1. Dziatalnosc orzecznicza- koncentracja i wtasciwa alokacja zasobow ,celem 
opanowania wplywu, 
Zakreslenie spraw niezakoriczonych na dzieri 31.12.2014r w zwi^zku ze zniesieniem 
Wydzialow Zamiejscowych SR w Putawach i utworzeniem SR w Rykach z dniem 
01.01.2015 

2. Dziatalnosc pozaorzecznicza- zapewnienie warunkow organizacyjnych i 
technicznych w celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania s^du. Zapewniono 
wszystkim grupom pracowniczym mozliwosc udzialu w szkoleniach podnosz^cych 
kwalifikacje zawodowe, monitorowano efektywnosc wykorzystania kadr poprzez 
analiz? obci^zenia prac^ w poszczegolnych kom6rkach s^du. 

3. W 2014r wyptacono 1 odszkodowanie z tytutu przewlektosci post^powania s^dowego 

CZI^SC C: Realizacja innych celow w roku 2014 
(w tej cz^sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cz^sci C planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie)-NIE DOTYCZY ' - • ' ' • • . 

CZ^SC D: Informacja dotycz^ca realizacji celow obj^tych planem dziatalnosci na rok 2014 
(nalezy opisac najwazniejsze przyczyny, ktore wp+yn^ty na niezrealizowanie celow, wyst^pienie istotnych roznic w planowanych I os i^gni f tych wartosciach miernikow lub podj^cie innych niz planowane zadari sfuz^cych realizacji celow) 

W 2014r w Sqdzie Rejonowym w Pulawach nie zostaly osi^gni^te 2 mierniki „Procentowy udzialu orzeczonej kary ograniczenia wolnosci i kary samoistnej 

grzywny wsrod ogotu kar" oraz „Liczba spraw s^dowych skierowanych do postepowan mediacyjnych" W obu przypadkach rodzaj kary oraz jej wymiar nalezy do 

dziedziny, w ktorej s^dziowie s^ niezawi^li . Ponadto w przypadku l-go miernika zwi^zane jest to z rodzajem spraw w ktorych mozliwe byto orzeczenie przez sqd kary 

ograniczenia wolnosci lub kary grzywny po6r6d ogolu spraw, ktore wplyn^ly do S^du Rejonowego w Pulawach w 2014r i w kt6rych orzeczono kary. 

W zakresie drugiego miernika , nalezy wskazac, ze tyIko cz^sc spraw nadawalo si^ do skierowania do post^powania mediacyjnego, w ktorych strony wyrazily gotowosc 

do mediacji. W S^dzie Rejonowym w Pulawach bylo to w 2014r - 44 sprawy z planowanych 65. 

W zakresie zrealizowania na wyzszym poziomie miernika -„wskaznik opanowania wplywu (ogolem)" zwi^zane to bylo z zakresleniem ( odpisaniem) spraw 

niezakohczonych na dzieh 31.12.2014r w zwi^zku ze zniesieniem Wydzialow Zamiejscowych SR w Pulawach i utworzeniem SR w Rykach z dniem 01.01.2015r. 


