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Sprawozdanie z wykonania planu działalności 
Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2015 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok którego dotyczy sprawozdanie) 
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1. Poprawa 

sprawności 

działania systemu 

wymiaru 

sprawiedliwości 

Sprawność 

postępowań 

sądowych według 

głównych kategorii 

spraw w 1 instancji 

<5,68 5,50 1. Wdrażanie projektu „ 

Nowoczesne metody 

zarządzania sądami" 

2. Zapewnienie ciągłości 

działania i funkcjonowania 

systemów 

informatycznych w sądzie 

1 W ramach projektu „Nowoczesne metody zarządzania 
sądami",      kierownictwo      sądu      uczestniczyło      
w szkoleniach organizowanych przez MS. 
2.Zapewniono     ciągłość   działania   i   funkcjonowania 
systemów informatycznych w sądzie  poprzez zakup 
aktualizacji oprogramowania, stosowanie zabezpieczeń 
i programów antywirusowych. 
3. Częściowe wdrożenie Elektronicznego Potwierdzenia 
Odbioru, 
4.Zakupiono    moduł    rozszerzający    
funkcjonalność oprogramowania wydziałowego SAWA 
firmy  Currenda o plik CSV dotyczący eksportu danych 
statystycznych, 
5. Zakup certyfikowanych podpisów elektronicznych dla 
sędziów i urzędników Wydziału Cywilnego dla systemu 
PESEL SAD i SOPIZ i pracowników SSF 
6. Uczestnictwo      pracowników      w      
szkoleniach 
informatycznych   z   zakresu   wdrażania    i   
realizacji 
nowych rozwiązań w zakresie elektronicznych narzędzi 
pracy. 



2. Zagwarantowanie 

obywatelom 

konstytucyjnego 

prawa do sądu. 

Wskaźnik 

opanowania wpływu 

spraw (ogółem) 

95,88% 101,36% 1. Działalność orzecznicza i 
pozaorzecznicza. 

2. Wykonywanie orzeczeń 
wydanych przez sąd. 

3. Działalność na rzecz 
ułatwienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości. 

1. Działalność orzecznicza - koncentracja i właściwa 
alokacja     zasobów     ,celem     opanowania    
wpływu, 
monitorowanie      wpływu      spraw      do      
Wydziałów 
orzeczniczych   przez  Przewodniczących  Wydziałów  
i 
Prezesa   Sądu,   dążenie  do  zmniejszenia  
zaległości 
poprzez właściwą alokację zasobów pracowniczych . 
2. Działalność     pozaorzecznicza-          
zapewnienie 
warunków   organizacyjnych   i   technicznych   w   
celu 
zapewnienia    prawidłowego    funkcjonowania    
sądu. 
Zapewniono      wszystkim      grupom      
pracowniczym 
możliwość    udziału    w    szkoleniach    
podnoszących 
kwalifikacje   zawodowe,    monitorowano   
efektywność 
wykorzystania kadr poprzez analizę obciążenia pracą w 
poszczególnych komórkach sądu. 
3.Uuruchomiono w jednostce BOI i czytelnię akt. 
4 Systematyczne wprowadzanie danych do systemu 
ZSRK-SAP,    udział    pracowników    we    
wsparciach organizowanych przez jednostkę nadrzędną. 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015 
(należy opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów) 

W 2015r w Sądzie Rejonowym w Puławach osiągnięto poziom założonych w planie działalności na dany rok mierników. W zakresie miernika dotyczącego 

sprawności postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji osiągnięto wynik zgodnie z planowanym, natomiast w zakresie wskaźnika opanowania 

wpływu . jest on wyższy od planowanego o 5.48 pkt. Wzrost wskaźnika związany był z odpisaniem spraw wykonawczych karnych i wykroczeniowych z Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń z obszaru działalności powstałego z dniem 01.01.2015 Sądu Rejonowego w Rykach Proces zakończono w miesiącu czerwcu 2015r, przekazano 

2007 szt. spraw. 

 
Puławy, dnia 14 marca 2016r 

 


