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czĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
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Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu

o charakterze
strategicznym

nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,

kt rego dotyczy plan
[w nawiasie wartośc bazowa za

2012 r - pzewidywane
wvkonaniel

1 Ż 4 ą 6

1

Zwiększanie
sprawności
postępowa
sądowych oraz
stopniowe
ograniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

wskaźnik
opanowania
wpływu spraw
(og łem)

95,0
[101,6]

2.

1. Wdrażanie i doskonalenie nowego modelu nadzoru nad działalnością administracyjną sąd w, W tym:
. doskonalenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami polegającego m.in. na wdrożeniu nowego modelu

zarządzania fi nansami sądow,
. opracowanie i realizacja programu likwidacji strukturalnych zaległości w sądach,
. zmiana struktury zatrudnienia W Sądach w zakresie pionu urzędniczego i asystenckiego oraz monitorowanie

zatrudnienia W pionie orzeczniczym i pozaorzeczniczym oruz podjęcie prac legislacyjnych W zakresie nowego
Statusu urzędnikow i pracownik w sąd w.

Realizacja projektow informatycznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania sądownictwa:
. kontynuacja działan dot. Wdrożenia W sądach powszechnych i W Ministerstwie Sprawiedliwości (dysponent

części budżetowej) Zintegrowanego Systemu RachunkowoŚci i Kadr (ZSRK) w oparciu o rozwiązania klasy
ERP,

. wdrożenie centralnego systemu zakup w zintegrowanego z ZSRK,

. budowa i wdrożenie platformy integrującej ZSRK z Systemem wspomagającym pracę merytoryczną sądow'

. kontynuacja projektu wdrożenia scentralizowanego Systemu informaiycznego obsługującego wydziały
procesowe sądow powszechnych (SlWPM) - wdrożenie pilotazowe,\

. wdrożenie rozwiązan informatycznych umożliwiających przekazywanie do Krajowego Rejestru Karnego kart
rejestracyjnych karnych oraz zawiadomieri o zmianach ewidencyjnych pzez sądy drogą elektroniczną (e-
karta).

Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania spor w, w tym przede wszystkim mediacji we wszystkich
rodzajach spraw.
Wdrozenie rozwiązan umożliwia'iących składanie wnioskow i zapyta o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru (e-Platforma MS) oraz
integracja systemow teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Re.jestru Karnego.
Adekwatna do realizowanych cel w i zadalr alokacja orazzarządzanie środkami budŹetowymi - krajowymi i

europe.jskimi, zapewniające harmonijną i zgodną z załoŻeniami realizację wyznaczonych cel w i zada w obszarze
wymiaru sprawiedliWości.

1. Raport "Polska 2030.
Wyzwania rozwojowe."

2. "Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesności'' -
Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju

3. "Sprawne Panstwo
2011-2020"

4. Strategia Rozwoju
Kraju 2020

5. Strategia
I nformatyzacji Resortu
Sprawiedliwości na lata
2009 - 2014

2 Ułatwianie
dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz
wzmacnianie
ochrony prawnej
nhvwateli

1. Rozszerzanie dostępu do orzecznictwa sąd w - uruchomienie portali orzeczen.
2. Zaprojektowanie i uruchomienie portalu informacyjnego sąd w ułatwiającego korzystanie z informacji oraz e-

usług Ministerstwa Sprawiedliwości i sądow.
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1. Raport "Polska 2030.
Wyzwania rozwojowe."
2 "Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności'' -
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4. strategia Rozwoju Kąu
2020
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