
Plan działalności
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
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1

Zwiększenie sprawności 
postępowań sądowych oraz 
stopniowe ograniczenie 
poziomu zaległości sądowych

wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie 
liczby spraw załatwianych przez sądy do 
liczby spraw wpływających)

99,50%

1. Realizacja instrumentów nadzorczych wskazanych w  Rozporz. 
Min.Sprawiedliwości z  dn. 2 5 X 2 0 0 2  r. w  sprawie trybu 
sprawowania nadzoru nad działa lnością administracyjną sądu 
(Dz.U.187, poz.1564).
2. Zwiększenie obszaru funkcjonowania systemu informatycznego 
do wspomagania orzecznictwa oraz pracy sekretariatów i 
oddziałów sądowych (np. poprzez wdrożenie elektronicznego 
obiegu dokumentów, opracowanie i upowszechnienie korzystania 
z szablonów orzeczeń, zastąpienie tradycyjnych urządzeń 
biurowych urządzeniami prowadzonymi przy wykorzystaniu 
systemu informatycznego).
3. Badanie obciążenia pracą i w  miarę potrzeby alokacje etatów 
orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych.
4. Propagowanie i egzekwowanie zasad etycznego postępowania 
w  zakresie bieżącej pracy jednostki.

Cele i zadania służące jego realizacji odnoszą 
się do zapisów:
1. Planu działalności dla sądów z obszaru 
okręgu Sądu Okręgowego w  Białymstoku na 
rok 2012
2. Raportu "Polska 2030 Wyzwania rozwojowe"
3. Projektu strategii "Sprawne państwo"odsetek spraw rozpatrywanych przez Sąd 

Rejonowy w  Bielsku Podlaskim, w  których 
czas trwania postępowania przekracza 12 
miesięcy

0,55%

średni czas trwania postępowania w 
sprawach cywilnych, karnych i 
gospodarczych (z wyłączeniem spraw 
wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w ra
cach)

1,60

2

Ułatwianie dostępu obywateli 
do wymiaru sprawiedliwości 
oraz wzmocnienie ochrony 
prawnej obywateli

liczba uzasadnionych skarg na Biuro 
Obsługi Interesanta lub innych pracowników 
obsługujących klienta (biuro podawcze, 
czytelnia akt)

100% roku poprzedniego

1. Rozwijanie systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, (np. poprzez wdrożenie kampanii edukacyjno- 
informacyjnej na tem at uprawnień przysługujących osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem oraz instytucji zajmujących się 
udzielaniem wsparcia w  tym zakresie).
2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz poszerzenie jej 
zawartości o informacje dotyczące funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości.
3. Zapewnienie w łaściwego poziomu obsługi obywateli przez Biuro 
Obsługi Interesanta poprzez zwiększenie zakresu jego usług oraz 
podniesienie jakości obsługi.

Cele i zadania służące jego realizacji odnoszą 
się do zapisów:
1 .Planu działalności dla sądów z obszaru 
okręgu Sądu Okręgowego w  Białymstoku na 
rok 2012
2. Raportu "Polska 2030 Wyzwania rozwojowe"
3. Projektu strategii "Sprawne państwo"
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