Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi na 2013 rok
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
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wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

94,5

odsetek spraw rozpatrywanych w Sądzie Apelacyjnym w
Łodzi, w których czas trwania postępowania przekracza
12 m-cy

1,5%

średni czas trwania postępowania apelacyjnego w
głównych kategoriach spraw
(w miesiącach)

średni czas trwania postępowania ogółem (w
miesiącach)

2,8

1. Wdrażanie elementów menadżerskiego modelu zarządzania sądami.
2. Kontynuacja działań mająca na celu wdrożenie w sądach Zintegrowanego Systemu
Rachunkowości i Kadr - szkolenia.
3. Stopniowe wdrażanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w sądach apelacji łódzkiej.
4. Usprawnienie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw.
5. Kontynuacja projektu wdrożenia obsługującego wydziały procesowe sądów (SIWPM).
6. Zwiększenie nadzoru nad działalnością sądów.
7. Bieżące monitorowanie działalności sądów w zakresie wskaźników dotyczących opanowania
wpływu i czasu trwania postępowań.
8. Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i urzędniczej, zapewnienie równomiernego
obciążenia pracy sędziów i urzędników - usprawnienie zarządzania kadrami.
9. Zapewnienie ciągłości oraz rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych w sądach.
10. Zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych do sprawnego funkcjonowania sądu
- polepszenie warunków organizacji pracy sędziów oraz pozostałych osób zatrudnionych w
sądach.
11. Organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego zarówno dla sędziów jak
i urzędników.
12. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem.
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1. Rozszerzenie funkcjonalności zainstalowanych infokiosków przez wprowadzenie
nowych e-usług.
2. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronach internetowych.
Ułatwianie
dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz
wzmacnianie
ochrony prawnej
obywateli

3. Wdrożenie portali orzeczniczych i informacyjnych.
4. Kampania informacyjna i edukacyjna dotycząca funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
odniesienie liczby e-usług zainstalowanych
w infokiosku (wg. stanu na koniec roku)
do łącznej liczby e-usług realizowanych przez
infokiosk planowanych do zainstalowania

(2/4)

współpraca ze szkołami średnimi i
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
5. Rozwijanie systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (m. in. udział w
systemie "niebieska linia").
6. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, uczestnictwo i koordynacja w
organizowaniu Dni Mediacji.
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