
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

za rok 2017

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

M ierniki określają ce stopień realizacji celu

Lp. Cel
nazwa

planowana  
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy  

sprawozdanie

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego  
dotyczy  

sprawozdanie

Najważniejsze 
planowane 

zadania  
służące 

realizacji celu

Najważniejsze 
podjęte 
zadania  
służące 

realizacji celu

1 2 3 4 5 6 7

1.

Zwiększenie stopnia 
realizacji praw 
obywatelskich przez 
system wymiaru 
sprawiedliwości.

Odsetek spraw 
skierowanych do 
mediacji 
w stosunku do 
wszystkich spraw 
wpływających do sądu, 
w których mediacja 
może być zastosowana

0,6 % 0,37 %

1. Propagowanie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów - mediacja.

2. Działania promujące edukację prawną 
w zakresie mediacji.

3. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na 
terenie sądu miejsca do przeprowadzania 
spotkań mediacyjnych.

1. Propagowanie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów - 
mediacja.

2. Podejmowanie wszelkich działań 
promujących edukację prawną
w zakresie mediacji (plakaty, 
ulotki, itp.).

3. Utworzenie i w pełni 
wyposażenie na terenie sądu 
pokoju mediacji tj. miejsca do 
przeprowadzania spotkań 
mediacyjnych.



2.

Poprawa sprawności 
działania systemu 
wymiaru 
sprawiedliwości.

Średni czas trwania 
(dotychczas: sprawność) 
postępowań sądowych 
według głównych 
kategorii spraw 
w I instancji 
(w miesiącach)

4,7 4,88

1. Działalność orzecznicza.
2. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w 

poszczególnych pionach orzeczniczych.
3. Nadzór administracyjny przewodniczących 

wydziałów nad przebiegiem postępowań 
sądowych.

4. Zapewnianie ciągłości działania i 
funkcjonowania systemów IT, w tym 
utrzymanie projektów informatycznych: Portal 
Informacyjny, Portal Orzeczeń.

5. Działalność szkoleniowa skierowana na 
aktualizację i poszerzanie wiedzy skierowana 
do kadry orzeczniczej oraz urzędników 
sądowych.

1. Działalność orzecznicza.
2. Monitorowanie poziomu 

obciążenia pracą
w poszczególnych pionach 
orzeczniczych w oparciu
0 analizę sprawozdań 
statystycznych.

3. Nadzór administracyjny 
przewodniczących wydziałów 
nad przebiegiem postępowań 
sądowych.

4. Zapewnianie ciągłości działania
1 funkcjonowania systemów IT, 
w tym utrzymanie projektów 
informatycznych: Portal 
Informacyjny, Portal Orzeczeń.

5. Czynny udział w szkoleniach 
organizowanych przez jednostki 
nadrzędne oraz organizowanych 
w oparciu o własną bazę 
lokalową.

3.

Zagwarantowanie 
obywatelom 
konstytucyjnego 
prawa do sądu.

Wskaźnik opanowania 
wpływu spraw (ogółem)

99,0 % 94,17%

1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
2. W ykonywanie orzeczeń.
3. Sprawne zarządzanie i bieżący nadzór 

administracyjny Prezesa oraz Dyrektora nad 
działalnością sądu.

4. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

1. Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości.

2. Sprawne wykonywanie orzeczeń.
3. Sprawne zarządzanie i bieżący 

nadzór administracyjny Prezesa 
oraz Dyrektora nad działalnością 
sądu.

4. Działalność na rzecz ułatwienia 
dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości (bieżące 
aktualizowanie informacji 
dotyczących pracy sądu na 
stronie BIP oraz stałe dbanie
0 poprawność i kompleksowość 
zamieszczanych informacji, 
udostępnianie druków
1 formularzy oraz przydatnych 
interesantom informacji na 
stronie BIP sądu oraz 
bezpośrednio w Biurze Obsługi 
Interesanta, czytelne 
oznakowanie pomieszczeń sądu 
ułatwiające interesantom 
poruszanie się po budynku).



CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cel: Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Wartość miernika „Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana” 
zaplanowana została na poziomie 0,6 % - cel został zrealizowany na poziomie 0,37 %. Wystąpienie różnicy pomiędzy planowaną a osiągniętą przez Sąd wartością miernika 
wynika głównie z braku chęci stron do brania udziału w mediacji. Zarówno niski poziom świadomości społecznej w zakresie mediacji, jaki i nie w pełni dostateczna ilość 
dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych stanowią istotne bariery upowszechniania mediacji.

Cel: Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości

Wartość miernika „Średni czas trwania (dotychczas: sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach)” zaplanowana została 
na poziomie 4,7 - cel został osiągnięty na poziomie 4,88 a więc o 0,18 wyższym aniżeli planowano. Wystąpienie różnicy pomiędzy planowaną a osiągniętą przez Sąd 
wartością miernika wynika głównie z sytuacji kadrowej, a także z istotnego obciążenia kadry orzeczniczej sprawami o skomplikowanym charakterze. Z ogólnej analizy 
w zakresie wpływu spraw do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim w roku 2017, wynika że zwiększył się on w porównaniu do roku 2016 aż o 2 096 spraw. Mając na 
uwadze zarówno wpływ spraw jak i pozostałość na 31.12.2017 r„ wynoszącą 6 793 sprawy - liczba spraw załatwionych w roku 2017 wzrosła o 285 spraw. W związku 
z powyższym stwierdzić należy, iż wskaźnik osiągnął optymalną wartość i cel został osiągnięty.

Cel: Zagwarantowanie obywatelom  konstytucyjnego prawa do sądu

Wartość miernika „Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)” zaplanowana została na poziomie 99,0 % - cel został osiągnięty na poziomie 94,17 %. Wystąpienie 
istotnej różnicy pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością miernika jest wynikiem przede wszystkim zwiększonego wpływu spraw, zbyt małej obsady urzędniczej 
(pomniejszonej o trzy etaty urzędnicze) w stosunku do liczby wpływających spraw oraz niepełnej obsady etatowej sędziów orzekających w wydziałach (długotrwała 
nieobecność sędziego w okresie od 01.01.2017 r. do 12.07.2017 r., a następnie przeniesienie tegoż sędziego w stan spoczynku, nieobsadzony wakat sędziego w okresie od 
13.07.2017 r. do 31.12.2017 r., przebywanie sędziego w okresie 01.01.2017 r. do 14.03.2017 r. na urlopie rodzicielskim, a następnie do 05.05.2017 r. na urlopie 
wypoczynkowym, przebywanie sędziego w okresie 01.01.2017 r. do 15.02.2017 r. na urlopie macierzyńskim, a następnie do 27.09.2017 r. na urlopie rodzicielskim), co 
wpłynęło na znaczne obciążenie pracą wszystkich zatrudnionych, efektem czego są gorsze wyniki pracy sądu.
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