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Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Sądu Rejonowego w Siedlcach za rok 2021 

Część  A: Realizacja najważniejszych celów w 2021 roku 

LP  LP  Cel 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 
nazwa 

planowana 
do   

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta  
wartość  na 

koniec roku, 
którego 

 dotyczy 
 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 . 

Poprawa 
sprawności 

funkcjonowania 
systemu 

sądownictwa 
powszechnego. 

Odsetek spraw 
skierowanych do 
mediacji w stosunku 
do wszystkich spraw 
wpływających do 
sądów, w których 
mediacja może być  
stosowana 

2 % 2,4% 

1. 	Propagowanie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów—mediacja (poprzez 
m.in. kolportaż  ulotek informacyjnych w 
siedzibie sądu oraz na stronie internetowej 
sądu„ udostępnianie informacji przez 
pracowników BOI o możliwościach 
zakończenia sporu w drodze mediacji). 

1. 	Propagowanie mediacji poprzez kolportaż  ulotek w siedzibie 
Sądu, publikowanie informacji nt. mediacji na stronie 
internetowej, udostępnianie informacji przez pracowników BOI 
o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji zgodnie z 
kartami usług i procedur 

średni czas trwania 
(dotychczas: 
sprawność) 
postępowań  
sądowych według 
wybranych kategorii 
spraw w I instancji 

5,9 5,7 

1. Działalność  orzecraicza. 
2. Nadzór administracyjny Przewodniczących 

Wydziałów nad przebiegiem postępowań  
sądowych.  

3. Nadzór nad równomiernym obciążeniem 
pracą  w poszczególnych pionach 
orzeczniczych 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
sędziów, asesorów sądowych, asystentów 
sędziów, referendarzy sądowych, 
kuratorów sądowych oraz urzędników — 
działalność  szkoleniowa. 

5. Monitorowanie etatyzacji w 
poszczególnych wydziałach; 

6. Analiza działalności wydziałów sądu w 
oparciu o sprawozdania, w tym raporty z 
zarzadzania ryzykiem. 

7. Zapewnienie ciągłości działania i 
funkcjonowania systemów  IT.  

I. Nadzór Prezesa Sądu m.in. nad stanem spraw zawieszonych, 
zagrożonych przedawnieniem, terminowością  sporządzania 
uzasadnień, 	nad 	aktami 	wysyłanymi 	poza 	Sąd, 	nad 
terminowością  pracy biegłych;  

2. Nadzór 	Przewodniczących 	Wydziałów 	nad 	sprawami 
zawieszonymi, zagrożonymi przewlekłością; 

3. Analiza 	alokacji 	etatów 	w 	poszczególnych 	komórkach 
organizacyjnych; 

4. Udział  kadry orzeczniczej, asystentów sędziów i urzędników w 
szkoleniach organizowanych przez KSSIP, Sąd Apelacyjny w 
Lublinie, organizowanych we własnym zakresie w siedzibie 
sądu oraz zdalnych; 

5. Analiza wartości parametrów ustalanych dla prawidłowej
polityki etatowej, organizowanie konkursów na zwolnione 
etaty w grupie urzędników; 

6. Bieżąca analiza danych statystycznych, wartości osiąganych 
mierników; 

7. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów 
informatycznych m.in: SAWA, ZSRK, OrCom, e-Protokołu, 
rozpraw 	zdalnych, 	systemu 	obsługi 	i 	kolejkowania 
interesantów — WBOI; wdrożenie doręczania e-Pism (Portal 
Informacyjny). 

Wskaźnik 
opanowania wplywu 
głównych kategorii 
spraw 
rozpatrywanych 
przez sądy I instancji 

93% 103,8% 
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LP  

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania  
służące realizacji celu Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu Cel 

nazwa 

planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba etatów 
asystenckich 
przypadających na 
jeden etat sędziego 

0,26 0,26 1. 	Monitorowanie poziomu etatyzacji 
asystentów 

1. 	Analiza obciążenia i alokacji etatów asystenckich oraz 
zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów 
etatów 

2. 

Zagwarantowanie 
obywatelom 

konstytucyjnego 
prawa do sądu 

Wskaźnik 
opanowania wplywu 
spraw (ogólem) 

95 % 99,3% 

1. Sprawowanie wymiaru Sprawiedliwości 
2. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad 

działalnością  sądów powszechnych. 
3. Działalność  na rzecz ułatwienia dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości. 

1. Działalność 	orzecznicza; 	dostosowywanie 	działalności 
orzecmiczej do zmieniającej się  sytuacji w kraju związanej ze 
stanem 	epidemii/pandemii 	COVID-19 	m.in. 	poprzez 
przeprowadzanie rozpraw w formie zdalnej; 

2. W związku ze stanem epidemii COVI-19, mając na względzie 
przepisy 	prawa, 	rekomendacje 	oraz 	wytyczne 	Ministra 
Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego podejmowano 
niezbędne działania organizacyjne, m.in. w formie zarządzeń  
mające na celu ochronę  zdrowia, bezpieczeństwa interesantów, 
pracowników oraz zapewnienie ciągłości działalności orzeczniczej 
Sądu (np. praca zdalna, ograniczenie bezpośrednich kontaktów 
pomiędzy 	pracownikami 	poszczególnych 	komórek 
organizacyjnych na rzecz komunikacji telefonicznej 	oraz e- 
mailowej, podanie wytycznych do publicznej wiadomości: na 
stronie internetowej Sądu, na tablicy ogłoszeń, przed budynkiem 
Sądu); 

3. Wykonywanie orzeczeń  wydanych przez Sąd, 
4. Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością  Sądu, 
5. Bieżąca analiza wpływu oraz poziomu załatwienia spraw; 
6. Kontynuowanie działalności na rzecz ułatwiania dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości m.in. poprzez pracę  Biura Obsługi 
Interesanta, Czytelni Akt, propagowanie Portalu Informacyjnego, 
(w tym doręczanie korespondencji 	za jego pośrednictwem) 
aktualizację  strony internetowej Jednostki; wdrożenie Standardów 
Obsługi Interesanta oraz katalogu usług i procedur świadczenia 
usług. 
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