Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15 – 213 Białystok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
za rok 2020
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1

Poprawa sprawności
działania wymiaru
sprawiedliwości

nazwa

3
Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw
wpływających do sądów,
w których mediacja może być
zastosowana
Liczba etatów asystenckich
przypadających na jeden etat
sędziego

2

Zagwarantowanie
obywatelom
konstytucyjnego
prawa do sądu

Wskaźnik opanowania wpływu
spraw (ogółem)

planowana wartość do osiągnięta wartość na
osiągnięcia na koniec roku, koniec roku, którego
którego dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
4

5

0,10%

0,10%

0,52

0,52

90%

96,20%

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6

7

1. Popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

1. Informowanie przez sędziów stron o możliwości mediacji.
2. Informacje o mediacji na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów w Sądzie
Apelacyjnym w Białymstoku.

1. Monitorowano poziom etatyzacji asystentów w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji
w poszczególnych wydziałach orzeczniczych.
2. Delegowanie, stosownie do potrzeb, sędziów niższej instancji do
orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.
3. Dążenie do racjonalnego wykorzystania obciążenia sesyjnego.
4. Wzmożony nadzór nad terminowością pracy biegłych sądowych.

1.Monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzację w poszczególnych wydziałach orzeczniczych.
2. W roku 2020 do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku delegowano dziewięciu sędziów sądów
niższej instancji. Siedmiu sędziów zostało delegowanych na podstawie art. 77 § 9 Ustawy
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (usp) do 14 dni w ciągu roku oraz, po zmianie brzmienia tego
przepisu, do 30 spraw w roku w charakterze sędziego sprawozdawcy. Dwóch sędziów zostało delegowanych
do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyłacznie na podstawie aktualnie obowiązującego art. 77 § 9 usp, to
jest do 30 spraw w roku - w charakterze sędziego sprawozdawcy.
3. Dążono do racjonalnego wykorzystania obciążenia sesyjnego.
4. Monitorowano stan spraw, w których dopuszczony został dowód z opinii biegłych oraz dyscyplinowano
biegłych w przypadku niezłożenia opinii w zakreślonym przez sąd terminie.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020

Białystok dnia 30 marca 2021 r.
Dyrektor Sądu Apelacyjnego

Prezes Sądu Apelacyjnego

Grażyna Lewicka
/podpisano elektronicznie/

Krzysztof Adamiak
/podpisano elektronicznie/
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