Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Ropczycach za 2020 r.
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

L.p.

1

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

1,0%

1.Kontynuacja działań promujących
alternatywne metody rozwiązywania
sporów (ADR) oraz realizowanie
zadań wynikających z przepisów
ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej i edukacji prawnej.

Cel

2

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

1.

Poprawa
sprawności
funkcjonowania
systemu
sądownictwa
powszechnego

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Średni czas trwania
postępowań sądowych
według głównych kategorii
spraw w
I instancji ( w miesiącach).

Wskaźnik opanowania
wpływu głównych kategorii
spraw rozpatrywanych
przez sądy I instancji

5,9

92%

0,7%

6,4

85,6%

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

6

2.Wykonywanie
czynności
nadzorczych przez Prezesa Sądu i
Przewodniczących Wydziałów oraz
prowadzenie
bieżącej
analizy
wyników pracy sądu
w celu zapewnienia prawidłowego
urzędowania sądu.
3.
Analiza
obciążenia
pracą
orzeczników,
asystentów
oraz
urzędników w celu efektywnego
wykorzystania zasobów kadrowych i
równomiernego obciążenia pracą.

1.Udostępnienie na stronie internetowej tut.
Sądu informacji na temat mediacji i
dyżurach mediatorów. Tut Sąd ,jak co roku
przystąpił do udziału w obchodach
Tygodnia Mediacji. Dyżury mediatorów w
2020r. z uwagi na stan epidemii były
pełnione telefonicznie. Można było też w
ramach obchodów uzyskać informacje od
mediatorów drogą mailową.
2.Podejmowanie podczas narad z sędziami
działań promujących alternatywne metody
rozwiązywania sporów zmierzających do
kierowania większej liczby spraw do
mediacji.
3.Udostępnienie na stronie internetowej
sądu informacji w zakresie dostępu do
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu ropczycko–sędziszowskiego oraz
uregulowań
prawnych
dotyczących
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto na stronie internetowej sądu
umieszczono
informację
o
zmianie
przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej w związku z ogłoszonym stanem
epidemii Covid 19.
4.Zapewnienie wysokiej jakości obsługi

Liczba etatów asystenckich
przypadających na jeden
etat sędziego.

0,43

interesantów poprzez udział pracowników
4.Utrzymanie istniejących projektów sądu w szkoleniach oraz zapoznanie się z
materiałami
dotyczącymi
wdrożenia
informatycznych
ułatwiających standardów
obsługi
interesanta
w
obywatelom dostęp do informacji sądownictwie powszechnym.

0,29

(
Portal
Informacyjny,
Portal
5.Ponadto
w
celu
zapewnienia
Orzeczeń,
Elektroniczna
Księga prawidłowego toku urzędowania Sądu
Wieczysta, e-płatności, epuap ).
Rejonowego w Ropczycach, mając także na
uwadze ogłoszony stan pandemii i
5. Zapewnienie wysokiej jakości konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników
oraz
interesantów
i
orzecznictwa poprzez udział sędziów, konieczność zabezpieczenia ciągłości pracy
referendarzy, asystentów, urzędników sądu
w
sytuacji
zagrożenia
epidemiologicznego Prezes Sądu wydał
w szkoleniach.
następujące zarządzenia nadzorcze:

6.Utrzymanie i rozwój nowoczesnych
narzędzi informatycznych służących
poprawie sprawności funkcjonowania
sądu ( m.in.ZSRK, SLPS).

- Zarządzenie z dn.12.03.2020r. wydane
w związku z sytuacją występowania na
terenie Polski koronawirusa, mające na celu
wspólne
bezpieczeństwo
zdrowotne
pracowników sądu i interesantów oraz
konieczność zabezpieczenia ciągłości pracy
Sądu
Rejonowego
w
Ropczycach
(dotyczyło
ograniczenia
osobistego
przyjmowania interesantów, ograniczenia
w wejściu interesantów na teren sądu, pracy
Biura
Podawczego
i
sekretariatów
sądowych, sposobu obsługi interesantów
w zw. z epidemią ).
- Zarządzenie z dnia 12.03.2020 r. dotyczące
odwołania
rozpraw/posiedzeń
wyznaczonych z udziałem stron w okresie
od 12-27.03.2020r. z wyjątkiem spraw tzw.
pilnych.
-Zarządzenie
z
dn.12.03.2020r.
o zawieszeniu funkcjonowania Ośrodka
Kuratorskiego
w
Sędziszowie
Młp.
w okresie od 12-27.03.2020r.
-Zarządzenie
z
dnia
13.03.2020r.
o odwołaniu rozpraw/posiedzeń z wyjątkiem
spraw pilnych do dnia 31.03.2020r.
- Zarządzenie z dnia 13.03.2020r. o zakazie

wstępu do budynku Sądu w okresie od 1331.03.2020r. osób
nie
będących
pracownikami
sądu
i
innych
nie
wymienionych w zarządzeniu.
-Zarządzenie
z
dnia
16.03.2020r.
o wstrzymaniu przeprowadzania wywiadów
środowiskowych przez kuratorów sądowych
za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych,
o kontaktach kuratorów z podopiecznymi za
pośrednictwem środków porozumiewania
się
na
odległość,
o
zawieszeniu
wykonywania spraw w postępowaniu
wykonawczym.
- Zarządzenie z dnia 17.03.2020r. o sposobie
wynoszenia akt i innych dokumentów poza
budynek sądu w związku z możliwością
wykonywania pracy przez
sędziów,
asystentów,
kuratorów
w
miejscu
zamieszkania – w związku z pandemią.
-Zarządzenie
z
dnia
17.03.2020r.
o zawieszeniu funkcjonowania kasy Sądu.
-Zarządzenie
z
dnia
17.03.2020r.
o ograniczeniu korespondencji kierowanej
do innych sądów wyłącznie do spraw
pilnych.
- Zarządzenie z dnia 18.03.2020r. dotyczące
wstrzymania wysyłki wszelkich pism
sądowych, z którymi związane są środki
odwoławcze i inne terminy procesowe, z
wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych
i wieczystoksięgowych. Dot. wstrzymania
wyznaczania
rozpraw/posiedzeń
na
kwiecień 2020r.poza sprawami pilnymi,
wstrzymania przekazywania akt spraw ze
środkami
odwoławczymi
sądowi
odwoławczemu-poza sprawami pilnymi.
O stosowaniu w kontaktach pomiędzy
wydziałami sądu formy elektronicznej.
-Zarządzenie
z
dnia
18.03.2020r.
o wykonywaniu w miarę możliwości pracy
przez kuratorów zawodowych zdalnie,

w miejscu zamieszkania i o obecności
kuratorów w sądzie pełniących dyżur.
-Zarządzenie
z
dnia
20.03.2020r.
o możliwości pracy zdalnej przez
asystentów sędziego.
-Zarządzenie
z
dnia
20.03.2020r.
o zawieszeniu pracy Ośrodka Kuratorskiego
do odwołania.
-Zarządzenie
o
rozpraw/posiedzeń
od
wyjątkiem spraw pilnych.

odwołaniu
1-30.04.2020r.z

- Zarządzenie z dnia 23.03.2020r. w sprawie
ochrony danych osobowych w przypadku
świadczenia pracy zdalnej w związku
z ogłoszonym stanem epidemii.
-Zarządzenie
z
dnia
23.03.2020r.
o wprowadzeniu 48 godzinnej kwarantanny
poczty wpływającej do sądu z wyjątkiem
korespondencji pilnej
-Zarządzenie
z
dnia
o zamknięciu Ośrodka
w Sędziszowie Młp.

26.03.2020r.
Kuratorskiego

- Zarządzenie z dnia 26.03.2020r. dotyczące
wytycznych dla sędziów orzekających w tut.
sądzie związanych z zachowaniem reżimu
sanitarnego na sali rozpraw.
-Zarządzenie
z
dnia
1.04.2020r.zobowiązujące
wszystkich
pracowników sądu do niezwłocznego
powiadamiania Kierownika Sekcji Adm.
Sądu lub Prezesa Sądu o przebywaniu na
kwarantannie
lub
o
decyzji
w
przedmiocie
nadzoru
epidemiologicznego.
- Zarządzenie z dnia 6.04.2020r. o zakazie
wstępu do Sądu osób nieuprawnionych w
okresie od 6-30.04.2020r.oraz aneks dot.

tego zakazu w okresie od 4-30.05.2020r.
-Zarządzenie
z
dnia
17.04.2020r.
zobowiązujące wszystkich pracowników
sądu
do
zakładania
maseczek
zakrywających usta i nos, rękawiczek-przy
bezpośredniej obsłudze interesantów.
-Zarządzenie
z
dnia
23.04.2020r.
o odwołaniu rozpraw/posiedzeń z wyjątkiem
spraw pilnych w okresie od 4-15.05.2020r.
-Zarządzenie
z
dnia
14.05.2020r.
o odwołaniu rozpraw/posiedzeń z wyjątkiem
spraw pilnych w okresie od 18-29.05.2020r.
- Zarządzenie z dnia 15.05.2020r. o wysyłce
korespondencji w sposób sukcesywny.
- Zarządzenie z dnia 20. i 29.05.2020r.
o
obowiązku
przestrzegania
przez
wszystkich
pracowników
sądu
obowiązującego reżimu sanitarnego.
-Zarządzenie
z
dnia
23.07.2020r.
o wznowieniu pracy Ośrodka Kuratorskiego
od 1.09.2020r.
-Zarządzenie
z
dnia
29.07.2020r.
o zasadach funkcjonowania Ośrodka
Kuratorskiego w zw. z zagrożeniem
epidemiologicznym.
-Zarządzenie
z
dnia
10.08.2020r.
o systematycznym odbieraniu poczty
mailowej z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Ropczycach przez
Kierownika Sekcji Adm. z wykazem osób
przebywających na kwarantannie lub
w izolacji.
-Zarządzenie
z
dnia
23.10.2020r.
o odwołaniu rozpraw/posiedzeń w okresie
od 26-30.10.2020r. z wyjątkiem spraw
tzw.pilnych.

-Zarządzenie
z
dnia
27.10.2020r.
o odwołaniu rozpraw/posiedzeń z wyjątkiem
spraw pilnych w okresie od 2-6.11.2020r.
-Zarządzenie z dnia 4.11.2020r. o odwołaniu
rozpraw/posiedzeń z wyłączeniem spraw
pilnych w okresie od 9-13.11.2020r.
-Zarządzenie
z
dnia
12.11.2020r.
o
odwołaniu
rozpraw/posiedzeń
z wyłączeniem spraw pilnych w okresie od
16-30.11.2020r.Preferowanie
w
miarę
możliwości technicznych prowadzenie
rozpraw w sposób zdalny.
-Zarządzenie
z
dnia
26.11.2020r.
o
odwołaniu
rozpraw/posiedzeń
z wyłączeniem spraw pilnych w okresie od
1-11.12.2020r.Preferowanie
w
miarę
możliwości technicznych prowadzenie
rozpraw w sposób zdalny.
-Zarządzenie z dnia 8.12.2020r. o odwołaniu
rozpraw/posiedzeń z wyłączeniem spraw
pilnych
w
okresie
od
1431.12.2020r.Preferowanie
w
miarę
możliwości technicznych prowadzenie
rozpraw w sposób zdalny.
Ponadto z tytułu nadzoru Prezes tut.
Sądu wydał zarządzenia:
-Zarządzenie
z
dnia
19.02.2020r.
zobowiązujące
sędziów,
referendarzy,
kierowników sekretariatów do bieżącego
nadzoru nad terminowością przyznawania i
wypłaty
wynagrodzenia
biegłym,
tłumaczom ,obrońcom, pełnomocnikom
stron ustanowionych z urzędu, kuratorom
ustanowionych do reprezentowania stron.
-Zarządzenie
z
dnia
26.02.2020r.
zobowiązujące kuratorów sprawujących
nadzór nad skazanymi na karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej

wykonania i kare ograniczenia wolności,
wobec
których
orzeczono
również
zobowiązanie do systematycznego łożenia
na utrzymanie innej osoby – do
systematycznego nadzoru w okresie próby i
w okresie wykonywania kary ograniczenia
wolności, czy skazany realizuje nałożony
obowiązek.
-Ponadto nadal aktualnym pozostało
zobowiązanie Przewodniczącego Wydziału
Ksiąg Wieczystych do wzmożonego
nadzoru nad ruchem spraw oraz nad
wskaźnikiem zaległości w podległym
wydziale, do podejmowania czynności w
celu poprawy wyników w tym zakresie oraz
nadal pozostało aktualnym przedkładanie
Prezesowi Sądu sprawozdań z osiągniętych
wyników w zakresie wskaźnika trwania
postępowania
w
każdym
miesiącu
i wyjaśniania przyczyn jego ewentualnego
wzrostu.
- Aktualnym także pozostało zobowiązanie
Przewodniczącego Wydziału Cywilnego,
Wydziału Karnego, Wydziału Rodzinnego
i Wydziału ksiąg Wieczystych do nadzoru
nad ruchem spraw „starych” w podległych
im wydziałach oraz do podejmowania
czynności zmierzających do zmniejszenia
zaległości tej kategorii spraw, jak również
do podejmowania czynności nadzorczych
w sprawach karnych i wykroczeniowych
zagrożonych przedawnieniem.
- Prezes Sądu w dalszym ciągu obejmował
stałym nadzorem sprawy karne, w których
czas postępowania przekroczył 3 lata,
zobowiązał sędziów referentów tych spraw
do podejmowania działań zmierzających do
zapobieżenia przewlekłości postępowania
w tych sprawach.
6.Działania Prezesa Sądu dla pozyskania
odpowiedniej obsady kadry urzędniczej
i w grupie innych pracowników:

- w tym celu został zorganizowany konkurs
na
zastępstwo
asystenta
sędziego,
w wyniku którego w marcu 2020
r.
został zatrudniony na zastępstwo asystent
sędziego w związku z długotrwałym
zwolnieniem lekarskim innego z asystentów,
-z uwagi na odejście z pracy jednego z
asystentów w lutym 2020 r. Prezes Sądu
wystąpił z wnioskiem o utrzymanie
przedmiotowego
etatu.
Ministerstwo
Sprawiedliwości nie wyraziło zgody,
- ponadto z uwagi na przejście jednego z
urzędników sądowych na emeryturę Prezes
Sądu wystąpił z wnioskiem o utrzymanie
tego etatu, ewentualnie o przekształcenie go
w
etat
asystencki.
Ministerstwo
Sprawiedliwości negatywnie rozpatrzyło
przedmiotowy wniosek.
W 2020r. Prezes Sądu podejmował też
działania związane z obsadzeniem wolnego
stanowiska sędziowskiego, w efekcie czego
w lipcu 2020r. zatrudniony został asesor
sądowy.
W 2020r. pozyskano również etat
aplikanta kuratorskiego.
7. W 2020 r. z uwagi na trwającą pandemię
udział sędziów, urzędników i innych
pracowników sądu w szkoleniach był mocno
ograniczony z uwagi na odwołanie dużej
liczby szkoleń. Pracownicy i sędziowie brali
udział w szkoleniach organizowanych w
trybie
on-line
dot.
m.in.zakresu
cyberprzestępczości.
8.Usprawnienie wdrożonych systemów
informatycznych funkcjonujących w sądzie.
9.System zastępstw, plany urlopów.
10.Monitorowanie wyników pracy sędziów
i referendarzy w poszczególnych pionach
orzeczniczych na podstawie sprawozdań
z wydajności pracy.

1.Monitorowanie
terminowości
i
skuteczności wykonywanych orzeczeń przez
Przewodniczących Wydziałów. System kar
1.Wykonywanie czynności
nakładanych na uczestników postępowań
nadzorczych przez Prezesa Sądu i
i biegłych, prowadzenie systematycznego
Przewodniczących Wydziałów w celu nadzoru nad sprawnością wykonywania
zapewnienia prawidłowego toku
zleconych opinii przez biegłych.
Wskaźnik opanowania
wpływu spraw
( ogółem )

2.

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

90 %

109,2%

postępowań sądowych.
2.Sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy
w Ropczycach.
3.Utrzymanie istniejących projektów
informatycznych ułatwiających
obywatelom dostęp do informacji

2.Stały
nadzór
referentów,
Przewodniczących Wydziałów, Prezesa
Sądu nad sprawami ponadrocznymi.
Narady Prezesa Sądu z
sędziami
i Przewodniczącymi Wydziałów na temat
analizy przyczyn powodujących zaległość
w postępowaniach w poszczególnych
Wydziałach.
3.Wydawanie zarządzeń przez Prezesa Sądu
mających na celu zlikwidowanie zaległości
i usprawnienie pracy sądu w dobie trwającej
pandemii i wynikającej z niej ograniczeń.
Ustalanie prawidłowo funkcjonującego
systemu
zastępstw.
Kontrolowanie
prawidłowego
obciążenia
asystentów.
Dbanie o właściwą współpracę kuratorów
sądowych z pionem orzeczniczym.

CZĘŚĆ D : Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na 2020 rok:
Sąd Rejonowy w Ropczycach w 2020 r. nie zrealizował zaplanowanego miernika „odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do
sądu, w których mediacja może być zastosowana”. Wskaźnik ten wyniósł na koniec 2020 r. – 0,7% przy planowanym 1,0%. Przyczyną braku osiągnięcia planowanego wskaźnika było
w głównej mierze brak zgody stron postępowania do kierowania spraw do postępowania mediacyjnego. Również trwająca sytuacja epidemiologiczna nie pozostała bez wpływu na
nieosiągnięcie planowanego wskaźnika.
W 2020 r. nie został również osiągnięty zaplanowany miernik „średniego czasu trwania postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw”. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł
6,4 przy planowanym 5,9 .
Wpływ na wydłużenie czasu trwania postępowania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Cywilnym miała głównie trwająca sytuacja epidemiologiczna i związane z nią
długotrwałe zwolnienia lekarskie w zasadzie wszystkich sędziów orzekających w tym wydziale. Ponadto od 12 marca do końca maja 2020r. zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Sprawiedliwości z udziałem stron odbywały się jedynie rozprawy mające charakter tzw. pilnych, wstrzymana była wysyłka korespondencji. Ponadto z uwagi na zagrożenie
epidemiologiczne wywołane drugą falą pandemii w okresie od połowy października do końca roku 2020r. również w z udziałem stron były prowadzone sprawy mające charakter tzw.
spraw pilnych. Na wydłużenie się czasu trwania postępowania wpływ miało również to, iż niejednokrotnie strony nie wyrażały zgody na prowadzenie rozpraw/posiedzeń w trybie on-line

