
PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU NA ROK 2021 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021 

Lp
. 

Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu 
Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienia do dokumentu o 

charakterze strategicznym 

Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

którego 
dotyczy plan 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

Poprawa 
sprawności 
funkcjonowania 
systemu 
sądownictwa 
powszechnego 

Odsetek spraw skierowanych do mediacji  
w stosunku do wszystkich spraw 
wpływających do sądów, w których 
mediacja może być zastosowana 1,2 % 

1. Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
 
 

1. Plan działalności Ministra 
Sprawiedliwości na rok 2021  
dla działu administracji rządowej 
– sprawiedliwość.  

2. Plan działalności dla obszaru 
apelacji białostockiej na rok 2021. 

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

6,5 

1. Realizacja rozwiązań centralnego wydruku 
pism sądowych.  

2. Realizacja szkoleń kadry orzeczniczej.  
3. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą 

oraz etatyzacji w poszczególnych pionach 
orzeczniczych i wydziałach/sekcjach. 
 

1. Plan działalności Ministra 
Sprawiedliwości na rok 2021 
dla działu administracji rządowej 
– sprawiedliwość. 

2. Plan działalności dla obszaru 
apelacji białostockiej na rok 2021. 

 

Liczba etatów asystenckich przypadających 
na jeden etat sędziego 

0,3 

1. Dążenie do racjonalnego wykorzystania kadry 
asystenckiej. 

2. Dążenie do pozyskiwania nowych etatów 
asystenckich.  

 

1. Plan działalności Ministra 
Sprawiedliwości na rok 2021  
dla działu administracji rządowej 
– sprawiedliwość. 

2. Plan działalności dla obszaru 
apelacji białostockiej na rok 2021. 

Wskaźnik opanowania wpływu głównych 
kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy 
I instancji 

93 % 

1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą 
oraz etatyzacji w poszczególnych pionach 
orzeczniczych i wydziałach/sekcjach. 

2. Dążenie do racjonalnego wykorzystania czasu 
sesyjnego. 

3. Wzmożony nadzór nad terminowością pracy 
biegłych sądowych. 

1. Plan działalności Ministra 
Sprawiedliwości na rok 2021  
dla działu administracji rządowej 
– sprawiedliwość.  

2. Plan działalności dla obszaru 
apelacji białostockiej na rok 2021. 



4. Wykorzystanie możliwości przeprowadzania 
rozpraw i posiedzeń sądowych z użyciem 
urządzeń technicznych umożliwiających 
jednoczesny, bezpośredni przekaz obrazu i 
dźwięku. 

2. Zagwarantowanie 
obywatelom 
konstytucyjnego 
prawa do sądu 

Wskaźnik opanowania wpływu spraw 
(ogółem) 

95 % 

1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą 
oraz etatyzacji w poszczególnych pionach 
orzeczniczych i wydziałach/sekcjach. 

2. Dążenie do racjonalnego wykorzystania czasu 
sesyjnego. 

3. Wzmożony nadzór nad terminowością pracy 
biegłych sądowych. 

4. Wykorzystanie możliwości przeprowadzania 
rozpraw i posiedzeń sądowych z użyciem 
urządzeń technicznych umożliwiających 
jednoczesny, bezpośredni przekaz obrazu i 
dźwięku. 

1. Plan działalności Ministra 
Sprawiedliwości na rok 2021 
dla działu administracji rządowej 
– sprawiedliwość. 

2. Plan działalności dla obszaru 
apelacji białostockiej na rok 2021. 
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