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Plan dział.a|ności
Prezesa i Dyrekiora Sądu Reionowego w Mielcu na rck20t7
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Zwiększenie
stopnia realizacji
pfaw
obywatelskich
przez system
wymiaru
sptawiedliwości

Miernik okeślaiacv stooieri rcahzacii celu
Nazwa
Planowana wartośćdo
osiągnięcia na koniec toku,
kt teEo dotvczv plan 2077\
a

J

Odsetek spraw skierowanych do
mediacji w stosunku do wszystkich
spfavi wpływających do sądÓw, w
ktÓrych mediacja może być
zastosowana
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> 0,7oh

Najważniejsze zadania służące
rcal7zacji ceL'u

Odniesienie do
dokumentu o charaktetze
stmtegicznym
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6

Podejmowante dziaŁaó'
ptomujących altematyvne
metody tozsłiąrywatia
spor6w, w szczegÓlności
me.liacje.
Reatizacja zada wynikających
z przepisiw ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz eiltkacji prawnej.

PIan działa|iości Prezesa
i Dyrektora Sądu
okręgowego
wTarnobzegu
narckZ0l7
dla obszaru okęgu
tamobzeskiego
P|an dinł.ilno ści Prezes a
i Dyrektota Sądu
Apelacyjneg o na rok 2017
dla obszaru apelacji
rzeszowskiej
P|an dział'a|noś
ci Ministra
Sprawiedliwo ścina rck 2017
d|a działu adminis tracji
ządowej - spmwiediiwość
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Poptawa
spawności
działanta systemu
wymiaru
sptauriedliwości

Zagwatantowanie
obywatelom
konstytucfnego
pta.\łado sądu

Sredni czas ffilania postęowaó
.
sądowych wedĘ gł wnych
kategodi spraw w I instancji w
miesiącach
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Iiczba etat w asystenckich
ptzypadaj+cychna jeden etat
asYstencki
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!7skaźnik opanowania wpływu
spfaw (ogÓłem)
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1. !7ykonywanie cz}'nności
nadzotczych ptzez
Pzewo dnic zących !7ydział6w
ze szczeg1lnym
uwzględnieniem nadzotu nad
r wnomiemym 6|ci ążeniem

P|al działa|ności Ptez esa
i Dyrekton Sądu
okręgowego
w Tamobrzega na rck2017
dla obszaru okęgu
tamobrzeskiego

PtLcą.

P|an dznłilno ści Ptez esa
i Dyrektora Sądu
Apelacyjnegow Rzeszowie
na rok 2077 dla obszaru
apelacjirzeszowskiej

2. Szkolenia urzędnik w,
kuatot w, rcfetendany
i asystentÓw.
3. Redizacja i p opliary zaĄa
funkcjonujących projekt ul
in formatyc zty ch: P ortal
Informacfny, Portal
O tz eczniczy, Elektoniczna
Księga Wieczysta

P|an dzjał.a|noś
ci Minis tra
Sptaviiedliwo ścina rck 207l
d7adziałuadministtacji
rządowej - spnwiedliwość

