
Plan dzialalnoSci na rok 2015

dla Sadu Rejonowego w Zgierzu

CzeS¬ A: NajwaZniejsze cele do realizacji w roku 20|5
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1

Zwiekszenie stopnia

Badanie oczekiwah i standard6w 100% 1.       Uspra`rmienie standard6w obslugi  interesanta(m.  in.:  Badanie Plan dzialalnoSci obszaru
obslugi interesantow z uzyciem ankietowe dot. standard6w oczekiwah interesantow w zakresie okregu Sqdu Okrqgowego
\vystandaryzowanej ankiety. obslugi, wdroZenie standard6w obslugi interesanta, organizacjaszkolehwrymzakresie).2.BieZqcaaktualizacjainformacjiumieszczanychnastronachintemetowych. w Lodzi narok2015PlandzialalnoScidlaobszaruapelacjil6dzkiejnarok2015

WdroZenie standard6w obslugi 100%
realizacji prawobywatelskichprzezsystemwymiaru interesant6w w Punkcie ObslugiInteresantaisekretariatachSqduRejonowegowZgierzu

3.      Wdro2enie i zape\unienie prawidlowego funkcjonowania portaliorzeczniczegoiinformacyjnego.

sprawiedliwoSci
4.      Udzial w Krajowym Programie Przeciwdzialania Przemocy wRodziniewlatach2014-2020.5.Rozwijaniesystemuwsparciadlaos6bpokrzywdzonychprzestepstwem(m.in.udzialwsystemic,,niebieskalinia'').6.Kampaniainformacyjnaiedukacyjnadot.funkcjonowaniawymiarusprawiedliwoScim.in.wsp6lpracazeszkolamiSrednimiigimnazjami.



2

Poprawa

SprawnoS6 postepowah sadowych

S2,6

I.       BieZape monitorowanie dzialalno5ci wydzial6w  w zakresie Plan dzialalnoSci obszaru
wedlug g16wnych kategorii spraw wskaZnik6w dotyczqcych opanowania wplywu i czasu trvania oknggu Sadu Okregowego

postepowah. w Lodzi narok2015

2.      WdroZenie i uspraunianie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw.3.ZwiekszeniemadzorumaddzialalnoSciqsadu.4.ZapewnienieciqgloSciibezawaryjnoScifunkcjonowaniasystem6winformatycznychwsqdzie. Plan dzialalnoSci dlaobszaruapelacjil6dzkiejnarok2015

sprawno;cidzialaniasystemuwymiarusprawiedliwoSci
5.      Zapewnienie warunk6w organizacyjno-teclmicznych do sprawnegofunkcjonowaniasadu(polepszeniewarunk6worganizacjipracysedzi6worazpozostalycllPraCOWnik6w).6.Usprawnianieprocesuzarzadzaniaryzykiem.7.Promowaniealtematywnychmetodrozwiapywaniaspor6w(mediacje).8.ZapewnienieprawidlowegofunkcjonowaniaSystemuElektronicznegoObieguDokument6w.9.Wdro2eniesystemudotyczqcegonale2noScisadowych.

3

Poprawa

WskaZnik udzialu wydatk6w

S6,4%

I.      Wdro2enie nowoczesnych narzedzi bud2etowych, rachunku Plan dzialalnoSci obszaru
osobowych zwiapanych z koszt6w kontroli zarzqdczej (m.in. poprzez rozw6j Zintegrowanego okregu Sqdu Okregowego
dzialalnoScia pomocniczq wlqcznymbud2eciesqdu Systemu RachunkowoSci  i Kadr). w Lodzi narok 2015

2.      WdroZenie centralnego systemu informatycznego do obslugi Plan dzialalnoSci dla

efektywnoSci platnoSci (projekt e-platnoSci). obszaru apelacji 16dzkiej

wydatkowania
3.      Wdro2enie i rozw6j narzedzi opartych o koncepcje Centrdw UslugWsp6lnychdlasqdownictwapowszechnego.4.Analizaiweryfikacjaklasyfikowanych\vydatk6wwukladziezadaniowym.

na rok 2015



WskaZnik opanowania wptywu
spraw (og6tem)

Zagwarantowanie
obywatelom

konstytucyjnego

prawa do sadu

100%

I.      Bie2ace monitorowanie dzialalnoSci sadu w zakresie wskaZnik6w

dotyczacych opanowania wplywu i czasu t"/aria postepowah.

2.       Zwiekszenie nadzoru mad dzialalnoSciq sadu.

3.      CzynnoSci zmierzajqce do zapewnienia prawidlowej obsady
s?dziowskiej  i  urzedniczej.

4.      Zapewnienie r6wnomiemego obciqzenia pracq sedzi6w i

urzednik6w - usprawnienie zarzqdzania kadrami.

Plan dzialalnoSci obszaru

okregu Sqdu Okrqgowego
w Lodzi narok2015

Plan dzialalnoSci dla

obszaru apelacji 16dzkiej

na rok 2015

Zgierz, dnia 30 grudnia 2014 roku


