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na rok 2015 

C Z ^ S C A: Najwazniejsze cele do realizacji w roku 2015 

Lp. Cel 

Mierniki okreslajqce 
stopien realizacji celu 

Najwazniejsze zadania sluzqce 
realizacji celu 

Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznym 

Lp. Cel 
Nazwa 

Planowana 
wartosc do 

osi^gnif cia na 
koniec roku, 

ktorego dotyczy 
plan 

Najwazniejsze zadania sluzqce 
realizacji celu 

1 2 3 4 5 6 
1 Poprawa 

sprawnosci 
dziaiania systemu 
wymiaru 
sprawiedliwosci. 

Sprawnosc 
post^powan 
s^dowych 
wedlug 
glownych 
kategorii spraw. 

<3,6 
1 .Usprawnienie dzialalnosci 
nadzorczej prezesa s^du i 
przewodnicz^cych wydzialow. 
2.Podnoszenie kwalifikacji kadry 
orzeczniczej: s^dziow i referendarzy 
oraz kadry urz^dniczej poprzez m.in. 
udzial w szkoleniach i tym samym 
zapewnienie jakosci orzecznictwa na 
dobrym poziomie. 
S.Analiza sprawozdan statystycznych i 
dbanie o rownomierne obci^zenie 
prac^ SQdziow, referendarzy i 
urz^dnikow w poszczegolnych 

1. Plan dzialalnosci Ministra 
Sprawiedliwosci na rok 2015 dla 
dzialu administracji rz^dowej -
sprawiedliwosc. 
2. Komunikat nr 1/14/DSD Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 21 maja 2014 
roku w sprawie szczegolowych 
wytycznych w zakresie kontroli 
zarz^dczej dla dzialu administracji 
rz^dowej - sprawiedliwosc. 
S.Strategia Modemizacji Przestrzeni 
Sprawiedliwosci w Polsce na lata 2014 
-2020. 



wydzialach s^du. 
4. Poprawa jakosci systemu 
informatycznego do wspomagania 
orzecznictwa i pracy sekretariatow 
s^dowych. 

4. Plan dzialalnosci Prezesa i 
Dyrektora S^du Okr^gowego w 
Rzeszowie na rok 2015 dla obszaru 
okr^gu S^du Okr^gowego w 
Rzeszowie. 

2 Zagwarantowanie 
obywatelom 
konstytucyjnego 
prawa do s^du. 

Wskaznik 
opanowania 
spraw ogolem. 

97% 1 .Wdrozenie Biura Obsiugi 
Interesanta, a nast^pnie wdrozenie 
Standardow Obsiugi Interesantow oraz 
zastosowanie ankiety sluz^cej do 
oceny stopnia zadowolenia Interesanta 
z poziomu obsiugi. 
2.Podniesienie jakosci obsiugi 
interesantow. 
3.Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwosci przez S^d Rejonowy 
w Lezajsku w pionach: cywilnym i 
karnym. 
4. Wykonywanie orzeczen 
wydawanych przez s^dy. 
5. Zarz^dzanie i nadzor nad 
dzialalnosci^ s^du. 

1. Plan dzialalnosci Ministra 
Sprawiedliwosci na rok 2015 dla 
dzialu administracji rz^dowej -
sprawiedliwosc. 
2. Komunikat nr 1/14/DSD Ministra 
Sprawiedliwosci z 
dnia 21 maja 2014 roku w sprawie 
szczegolowych wytycznych w 
zakresie kontroli zarz^dczej dla dzialu 
administracji rz^dowej -
sprawiedliwosc. 
3.Strategia Modernizacji Przestrzeni 
Sprawiedliwosci w Polsce na lata 2014 
-2020. 
4. Plan dzialalnosci Prezesa i 
Dyrektora S^du Okr^gowego w 
Rzeszowie na rok 2015 dla obszaru 
okr^gu S^du Okr^gowego w 
Rzeszowie. 

Lezajsk, dnia 28 stycznia 2015 roku. 


