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Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2017
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CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymierne cele wskazane w części A planu na rok. którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu

1

Cel

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku
2017

2

3

4

Osiągnięta wartość
na koniec 2017 roku

5

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

6
1. Propagowanie
alternatywnych
rozwiązywania sporów-mediacja.

7
metod

2. Działania promujące edukację prawną w
zakresie mediacji.

1.

Zwiększenie
s t o p n i a realizacji
praw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sprawiedliwości

Odsetek spraw
skierowanych do
mediacji w stosunku do
wszystkich spraw
wpływających do sądu,
w których mediacja
może być zastosowana

1,19%

0,73%

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji
celu

1 W zakresie propagowania mediacji -wydziały
orzecznicze sądu wysyłały razem z wezwaniem do
stron informacje o możliwości skierowania sprawy do
mediacji, sędziowie referenci przed rozpoczęciem
rozprawy
informowali
strony
o możliwości
skierowania sprawy do mediacji, w sekretariatach
wydziałów i na holu sądu rozłożone były ulotki nt.
mediacji.
2. W zakresie promocji edukacji prawnej w SR w
Puławach realizowano kolejną edycję Programu
Mediacji Rówieśniczych we współpracy z Zespołem
Szkół nr 2 w Puławach - organizowano spotkania ,
pogadanki
i
prelekcje
dla
uczniów
z
przedstawicielami
wymiaru
sprawiedliwości,
prokuratury oraz policji w celu wskazania form
polubownego
rozwiązywania
konfliktów,
przeciwdziałania przemocy i agresji w szkołach W
ramach obchodów Lubelskiej Wiosny Mediacyjnej w
dniach 8-12 05.2017r zorganizowano
Tydzień
Mediacyjny" w szkołach, polegający na dyżurach
mediacyjnych w gabinetach psychologów szkolnych,
umieszczono plakaty nt. mediacji rówieśniczej oraz
rozdawano ulotki informacyjne promujące mediacje

Średni czas trwania
(dotychczas
sprawność)
postępowań sądowych
wg głównych kategorii
spraw w 1 instancji.

2.

Poprawa
sprawności
działania systemu
wymiaru
sprawiedliwości

Liczba etatów
asystenckich
przypadających na
jeden etat sędziego

5,87

0,41

6,03

0,30

1 .Działalność orzecznicza
2. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą
w poszczególnych pionach orzeczniczych.
3. Nadzór administracyjny Przewodniczących
Wydziałów nad przebiegiem postępowań
sądowych
4Zapewnienie
ciągłości
działania
i
funkcjonowania systemów komputerowych w
jednostce.
5Wprowadzenie i uruchomienie w jednostce
znaków
opłaty
sądowej
w
formie
elektronicznej
6.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
sędziów, referendarzy, asystentów sędziów,
kuratorów sadowych oraz urzędników
poprzez udział w szkoleniach

1. W ramach działalności orzeczniczej monitorowano
wykonywanie zadań, właściwie dokonywano alokacji
zasobów celem opanowania wpływu i zmniejszenia
zaległości, zwiększano liczbę sesji
2 Monitorowano i na bieżąco reagowano na poziom
obciążenia pracą sędziów i urzędników oraz
nieobecności
w pracy,
dokonywano
zmian
przydziałów sędziów i pracowników w wydziałach
orzeczniczych zgodnie z potrzebami
3. Przewodniczący pełnili nadzór nad przydziałem
spraw
4. W celu zapewnienia ciągłości działania i
funkcjonowania
systemów
komputerowych
w
jednostce przeprowadzono audyt IT i wykonano
częściowo zalecenia z nim związane.
5. Uruchomiono w kasie sądu sprzedaż e-znaków
6.Sędziowie i pracownicy sądu w trakcie roku
uczestniczyli w szkoleniach merytorycznych
1.Sprawowanie
wymiaru
sprawiedliwościmonitorowano wykonywanie zadań w zakresie
terminowego wydawania orzeczeń, dokonywano
przemieszczeń sędziów i pracowników celem
opanowania wpływu i zmniejszenia zaległości,
zwiększano liczbę sesji.
2.Terminowo wykonywano orzeczenia sądu, w
sprawach Ko osiągnięto wskaźnik na koniec roku na
poziomie 101,55%

3.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

Wskaźnik opanowania
wpływu spraw
(OGÓŁEM)

100,93%

94,34%

1 .Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
2. Wykonywanie orzeczeń.
3. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad
działalnością jednostki
4. Działalność na rzecz ułatwiania dostępu do
wymiaru sprawiedliwości

3 Zapewniono odpowiednie warunki technicznoorganizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania
jednostki i wykonywania przez sąd wymiaru
sprawiedliwości.
Monitorowano
rozmieszczenie
etatów , zabezpieczano zastępstwa, korzystano z
pomocy stażystów z PUP.
4 w ramach działalności na rzecz ułatwienia dostępu
do wymiaru sprawiedliwości
- jednostka
uczestniczyła w Tygodniu Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 2024.02.2017r - w ramach dyżuru pełnionego przez
asystentów
sędziów
II
Wydziału
Karnego
świadczono zainteresowanym bezpłatne porady i
informacje.
na
stronie
internetowej
sądu
zamieszczono informacje nt nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz lokalizacji punktu świadczącego taką

pomoc na terenie miasta Puławy, w budynkach sądu
na korytarzach, w BOI i Czytelni umieszczone są
ulotki i plakaty informacyjne dot. realizowanych
zadań
przez wymiar sprawiedliwości ( w tym
mediacji, dni bezpłatnych porad adwokackich
wdrożenia protokołu elektronicznego
e-znaków
sadowych, dziecięcego telefonu zaufania oraz
pogotowia dla ofiar przemocy .. Niebieska Linia")

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
(należy opisać najważniejsze przyczyny które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętycn wartościach mierników lub podjęcie innych niz planowane zadań służących
realizacji celów)

W planie działalności Sądu Rejonowego w Puławach na 2017r założono 3 cele do realizacji: 1. Zwiększenie stopnia realizacji praw
przez

system

konstytucyjnego

wymiaru

sprawiedliwości,

2. Poprawa

sprawności

działania

systemu

wymiaru

sprawiedliwości

i 3. zagwarantowanie

obywatelskich
obywatelom

prawa do sądu, mierniki określające cele to Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do

sądu, w których mediacja może być zastosowana Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I
instancji. Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego i wskaźnik opanowania wpływu spraw (OGÓŁEM).

Mimo zaangażowania

wszystkich grup pracowniczych, zaplanowane cele w 2017r nie zostały osiągnięte. Przyczyny to głównie brak zgody przez strony postępowania na mediacje,
długotrwała absencja sędziów , w tym 1 sędziego roczna, odejście sędziego w stan spoczynku w z dniem 01 05.2017r i przeniesienie etatu do innej jednostki,
15 miesięczny wakat na stanowisku sędziego ( od 01 07.2016r) i zamiana na stanowisko asesorskie, długotrwała absencja referendarza. Taka sytuacja
przyczyniła się do wydłużenia czasu trwania postępowań sądowych.
1

Miernik 1 - biorąc pod uwagę poszczególne wydziały sądu, tylko II Wydział Karny osiągnął

miernik na poziomie 2,55 , gdzie łącznie złożono 415

wniosków o dobrowolnym poddaniu się karze i z 33 wniosków skierowanych do mediacji zawarto 17 ugód, natomiast w pozostałych 3 wydziałach
miernik poniżej założonego poziomu, co po zsumowaniu daje łączny poziom 0,73 wskazano na następujące przyczyny skierowanie

do mediacji

niewystarczającej ilości sprawy, z uwagi na fakt, że często strony nie wyrażały zgody na mediację i brak wniosków stron w tym przedmiocie - I
Wydział Cywilny - skierowano 2 sprawy do mediacji przy wpływie 6567 spraw, III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 5 spraw do wpływu 1428 i IV
Wydział Pracy - 8 spraw na 261 w których można by było zastosować mediację.
2.

Miernik 2 - średni czas trwania postępowań sądowych w głównych kategoriach - założony miernik 5,87, obecne wykonanie 6,03. W rozbiciu na
poszczególne wydziały największa zaległość czasowa dotyczy I Wydziału Cywilnego - na poziomie 10,8 rn-cy. Przyczyny to

15 miesięczny wakat na

stanowisku sędziego, przejście jednego sędziego w stan spoczynku - etat przydzielony do innego Sądu - sprawy niezakończone z referatu tego

sędziego przydzielono do orzekania wszystkich sędziów z innych wydziałów sądu; natomiast nieobsadzony wakat po przeniesieniu w 2016r. sędziego
do innego Sądu został przekwalifikowany na etat asesorski i obsadzony dopiero z dniem 26 września 2017r. Z dniem 25 09.2017r przesunięto na
stałe Sędziego z II Wydziału Karnego do orzekania w I Wydziale Cywilnym, poza tym zwiększony wpływ spraw w 2017r. W IV Wydziale Pracy miernik
osiągnął poziom 6,80 i w III Wydziale Rodzinnym osiągnął poziom 3,92 - tu zwrócono uwagę na sprawy trudne i skomplikowane. Najlepszy wynik
zanotowano w II Wydziale Karnym - poziom 2,58 gdzie wskazano zwiększenie spraw skierowanych do mediacji i zwiększenie liczby wniosków o
dobrowolne poddanie się karze na rozprawach, co miało wpływ na skrócenie czasu trwania procesów jak i na skutek poprawy jakości doręczeń
korespondencji przez operatora pocztowego Pocztę Polską SA.
3.

Miernik 3 - dotyczący liczby etatów asystenckich przypadających na etat sędziego, planowany na poziomie 0,30. Tu na jego poziom (nieosiągnięty)
miały wpływ decyzje zewnętrzne - łącznie w Sądzie Rejonowym w Puławach zmniejszono limit etatów , poprzez przeniesienie 3 etatów asystenckich
do innych sądów, ponadto 3 asystentów przebywa na długotrwałych zwolnieniach chorobowo - macierzyńskich, tu zapewniane były zastępstwa.

4.

Miernik 4 - mierzący wskaźnik opanowania wpływu, który na koniec 2017r ukształtował się na poziomie - 94,34 % do założonego 100,93%, przyczyny
to głównie nieobecności orzeczników - 1 sędzia orzekający przeszedł w stan spoczynku, a jego etat został przydzielony do innego sądu; nieobecności
sędziów orzekających które w 2017r wyniosły łącznie 1.171 dni, a referendarzy 537 dni , w tym wykorzystywanie w okresie wakacyjnym urlopów
przez orzeczników i pracowników, także zaległych, nieobsadzony wakat sędziego - zamieniony w etat asesorski, brak możliwości zastępstw
referendarza (I W. Cywilny); zwiększony wpływ spraw.
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