Plan dzi*ła|ności
Prezesa i Dyrektora Sądu Reionowego w Mielcu na tok2014
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Planowana watość do osiągnięcia na
koniec roku, kt6tego dotyczy plan Q014)
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Stosunek llczby sąd6w,
w ktÓrych badane są
oczekiwania i standardy
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Usptawnienie oraz
podnoszenie jakościobsługi
POI,
2. Rea|Łacia ptojekt w
infotmaq cznych dotycz ących
udos tępniani a tnformacji
ob)'watelom:
a) Portal informacyjny,
b) Portal orzeczen,
ą Wottal wymiaru
sprawiedliwości
l.

PIan działowości
Prezesa
i Dytektota Sądu
okręgowego
w Tarnobrzegu na rok
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PIan dziaŁalności
Ministta
Sprawiedliwości na tok
2074 d|a działu
aorrllfuSffacy tządowe)
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Poptawa
sptawności
działanta Systemu
wymiatu
sptawiedliwości

-)

Zagwatantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
ptawa do sądu

śtedniczas lruratia
postępowania w
sprawach cywilnych,
pracy, rodzinnych,
ubezpieczeit
społecznych,karnych
i gospodarczych
(z wyLączenlem SPIaw
wieczystoksięgowych
i rejesttowych w
miesiącach

Wskaźnik opanowania
wpły'wu (ogÓłem)

)\
1. Szkolenia z zaktesu
efektywnego prowadzenia
czynnościpf ocesowych, czy
wykozys tyw atia altemaĘwnych
metod ro związyw ania spor6w,
2. Wykonywanie czynności
nadzorczych ptzez
Prz ewodnic z ących W y dział.6w,
3. Szkolenia utzędnikÓw,
kutatot w, referendaruy i
asystent w
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PIan dział'owości
Prezesa
i Dytektora Sądu
oktęgowego
wTatnobrzegu na tok
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PIan dziaŁaLrości
Ministta
Sptawiedliwości na tok
2014 dLadzlaŁu
admini stra cji r ządow ej
- sprawiedliwość
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Zwiększenie
efektywności
alokacji etat w w
sądownictwie

Relacia maksymalnej
wartości :Jiotaza
wpły'wu do obsady do
minimalnei wartości
iotazawpły'wu do
obsady w sądach
rejonowych (iczony
iako śtednia
atytmeĘczna dla
pionÓw cywilnego,
karnego, ptacy i
ubezpieczeń
społecznych
todzinnego i
gospodatczego)

t.
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PIan dztał.owości
Ptezesa
i Dyrektora Sądu
oktęgowego
w Tamobrzegu na tok

Monitorowanie poziomu
obciążelta ptace ot^z
etaĘ zacji w poszczegÓlnych
pionach orz eczticzy ch,
Z ap ew nletie ptawidł owe j
efektywno ściwykozystania
kadr,

2074

PIan dztałalności
Ministta
Sprawiedliwości na tok
201'4 dLa działu
administfacjt ruądowej
- sptawiędliwość
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