
Plan działalności Sądu Rejonowego w Strzyżowie na rok 2023

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023

Lp. Cci

Mierniki określające 
stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące 
realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana 
wartość do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, 
którego 
dotyczy 
plan (rok 

2023)
1 2 3 4 5 6

1.

Standaryzacja 
systemów 

organizacji pracy w 
wymiarze 

sprawiedliwości.

1 .iczba etatów 
asystenckich 
przypadających na 
jeden etat sędziego

0.40
Podejmowanie działań w celu uzyskania nowego 
etatu asystenta sędziego.

komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca
2019 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w 
/akresie kontroli zarządczej dla działu administracji 
rządowej sprawiedliwość (l)z 1 Irz. MS 2019.160).

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sadu
Apelacyjnego w Rzeszowie na rok 2023 dla obszaru 
apelacji rzeszowskiej.

Plan Działalności Prezesa i Dyrektora Sądu
Okręgowego w Rzeszowie na rok 2023 dla obszaru 
okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

2 .

Zapewnienie 
dostępnego i 
otwartego na 
obywatela wy miaru 
sprawiedliwości

Wskaźnik opanowania 
wpływu spraw 
(ogoleni |

90.0 %
1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez 
Sąd Rejonowy w Strzyżowie we wszystkich 
pionach orzeczniczych.

Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 
lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych 
wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla 
działu administracji rządowej -sprawiedliwość 
(Dz. Urz. MS 2019.160).

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu 
Apelacyjnego w Rzeszowie nu rok 2023 dla 
obszaru apelacji rzeszowskiej.

Wskaźnik
opanowania wpływu 
głównych kategorii 
spraw rozpatrywanych 
przez sądy 1 instancji

92.0 %

2. Zarządzanie i nadzór nad działalnością Sądu.

3. Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa 
poprzez udział sędziów, referendarzy i asystentów 
sędziego w szkoleniach.



Wskaźnik sprawności 
postępowania 
sądowego (wg 
metodologii CEPEJ)

85.0

4. Podnoszenie kwalifikacji kadry orzeczniczej 
oraz kadry urzędniczej poprzez m.in. udział w 
szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

5. Analiza sprawozdań statystycznych i dbanie o 
równomierne obciążenie pracą sędziów, 
referendarzy. asystentów sędziego
i urzędników w poszczególnych wydziałach 
sądu.

6. Utrzymanie istniejących projektów 
informatycznych mających na celu usprawnienie 
funkcjonowania sądownictwa (Portal 
informacyjny. Portal orzeczeń, e-plalnośei. 
epuap. Elektroniczna Księga Wieczysta, System
1 osowego Przydziału Spraw. ZSRiK. Eprótokól. 
Kurator-3).

Plan Działalności Prezesa i Dyrektora Sądu 
Okręgowego w  Rzeszowie na rok 2023 dla 
obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszow ie.

.3.

Upowszechnianie 
mediacji oraz innych 
polubownych metod 
rozwiązywania 
sporów, jako 
rzeczywistej i 
ogólnodostępnej 
alternatywy dla 
spornych 
postępowań 
sądowych

Odsetek spraw
skierowanych do
mediacji w stosunku 
do wszystkich spraw 
wpływających do
sądów. w których 
mediacja może być 
zastosowana

1.0%

1. Promocja oraz wsparcie działań promujących 
alternatywne metody rozwiązywania sporów 
(ADR), w szczególności mediacje.

2. Realizacja zadań wynikających z przepisów 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji 
prawnej.

Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 
lipea 2019 roku w spraw ie szczegółowych 
wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla 
działu administracji rządowej -  sprawiedliwość 
(Dz. IJrz. MS 2019.160).

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu 
Apelacyjnego w Rzeszowie na rok 2023 dla 
obszaru apelacji rzeszow skiej.

Plan Działalności Prezesa i Dyrektora Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie na rok 2023 dla 
obszaru okręgu Sądu Okręgow ego w Rzeszowie.
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