Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na 2013 r. w części 15 - Sądy powszechne

Wydatki budżetowe
na 2013 r.

Kod klasyfikacji
zadaniowej
F/Z/P/D

Miernik
Nazwa F/Z/P/D

Cel/-e

Wartość

Nazwa

Bazowa
(2012 r.)

w tysiącach złotych

Planowana
2013 r.

OGÓŁEM

Ogółem
(budżet państwa)

6 303 076

FUNKCJA 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

225 883

13.2.

Świadczenia społeczne

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń
wypłacanych z budżetu państwa sędziom i prokuratorom w
stanie spoczynku, funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz
ich rodzinom

13.2.5.

Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w
stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i
prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom

liczba świadczeniobiorców - łączna liczba osób
pobierających uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku
lub uposażenia rodzinne

2329

2554

225 883

13.2.5.1.

Uposażenia dla sędziów w stanie
spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń

sprawna wypłata uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz
dodatków do tych uposażeń

liczba świadczeniobiorców - liczba osób pobierających
uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku i dodatki do
tych uposażeń

1766

1985

183 697

13.2.5.3.

Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych
uposażeń

sprawna wypłata uposażeń rodzinnych oraz dodatków do tych
uposażeń

liczba świadczeniobiorców - liczba osób pobierających
uposażenia rodzinne i dodatki do tych uposażeń

563

569

42 186

Liczba świadczeniobiorców (w os.)

2329

2554

225 883

FUNKCJA 18. Sprawiedliwość

6 077 193

18.1.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
przez sądy powszechne i wojskowe

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
sądu

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii
spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)

95,4

98

6 077 193

18.1.1.

Działalność orzecznicza

wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach
cywilnych, karnych i gospodarczych

średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych,
pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i
gospodarczych (z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach)

1,9

1,8

4 152 494

18.1.1.1.

Kadra orzecznicza

zapewnienie kadry sędziowskiej gwarantujacej sprawne
rozpatrywanie spraw

odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w
których czas trwania postępowania przekracza 12
miesięcy

4,0

3,8

1 422 748

18.1.1.2.

Wsparcie merytoryczne procesu
sprawowania wymiaru sprawiedliwości

zapewnienie kadry wspomagającej sędziów w procesie
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w celu usprawnienia
postępowań sądowych

liczba etatów asystenckich na etat sędziego

0,31

0,36

1 291 910

18.1.1.3.

Wsparcie procesu orzekania postępowania sądowe

utrzymanie dynamiki wydatków związanych z kosztami
postępowań sądowych na poziomie adekwatnym do dynamiki
zmian w zakresie liczby spraw rozpatrywanych przez sądy
powszechne

dynamika wydatków związanych z kosztami postępowań
sądowych (z wyłączeniem ryczałtów dla kuratorów) w
przeliczeniu na jedną sprawę wpływającą do sądów (rok
poprzedni=100)

104,1

102,7

620 163

18.1.1.4.

Ochrona prawna - referendarze sądowi

sprawna realizacja ustawowo określonych czynności należących
do sądów w zakresie ochrony prawnej

liczba spraw (w wybranych kategoriach) załatwionych
przez referendarzy przypadająca na jeden etat
referendarski

3603

4140

202 075

18.1.1.5.

Wykonywanie orzeczeń sądu - kuratorska
służba sądowa

zwiększanie sprawności wykonywania orzeczeń sądowych w
zakresie pozostajacym we właściwości kuratorskiej służby
sądowej

liczba spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym
przypadających na jednego kuratora zawodowego

76

84

615 598

18.1.2.

Działalność pozaorzecznicza

zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji
zadań przez sądy powszechne i wojskowe

poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania
sądów (ankieta)

4,95

>=4,95

1 858 529

18.1.2.1.

Utrzymanie obiektów

zapewnianie infrastruktury lokalowej i technicznej sądów
umożliwiającej prowadzenie działalności orzeczniczej

poziom satysfakcji sędziów z obsługi technicznej sądu
(ankieta)

4,64

>=4,64

400 317

18.1.2.2.

Wsparcie organizacyjne i administracyjne
realizacji zadań

zapewnianie obsługi organizacyjnej i administracyjnej sądów
umożliwiającej prowadzenie działalności orzeczniczej

poziom satysfakcji sędziów z obsługi administracyjnej
(ankieta)

5,07

>=5,07

978 960

18.1.2.3.

Utrzymanie i rozwój infrastruktury
informatycznej sądów powszechnych

zapewnianie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów
informatycznych oraz warunków do sprawnego funkcjonownaia
sądów i ułatwianie obywatelom dostępu do sądów

wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów
informatycznych

0,99

0,97

189 144

18.1.2.4.

Działaność inwestycyjna na rzecz
podniesienia standardów funkcjonowania
sądów

podnoszenie standardów funkcjonowania sądów, w szczególności
poprzez ograniczanie niedoboru powierzchni użytkowej
niezbędnej do realizacji zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości

przyrost powierzchni użytkowej w okresie
sprawozdawczym (w metrach kwadratowych)

15589

12159

290 108

18.1.3.

Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień
orzekanych przez sądy

realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa z
tytułu odszkodowań i zadośćuczynień w ramach posiadanych
zasobów

łączna liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę
świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień

2191

2620

66 170

18.1.3.1.

Wypłata odszkodowań z tytułu
represjonowania za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego

realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w
zakresie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu represjonowania
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę
odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu represjonowania
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego

401

498

31 121

18.1.3.2.

Wypłata odszkodowań za poniesioną
szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną
krzywdę w wyniku niesłusznego skazania
lub tymczasowego aresztowania

realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w
zakresie odszkodowań za poniesioną szkodę oraz
zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego
skazania lub tymczasowego aresztowania

liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę
odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień
za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub
tymczasowego aresztowania

427

585

25 845

18.1.3.3.

Wypłata odszkodowań za naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki

realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w
zakresie odszkodowań za naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki

liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę
odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki

1320

1422

7 979

18.1.3.4.

Wypłata kompensat przysługujących
ofiarom niektórych przestępstw

realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Pańastwa w
zakresie kompensat przysługujących ofiarom niektórych
przestępstw

liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę
kompensat przysługujących ofiarom niektórych
przestępstw

43

115

1 225

Strona 1 z 1

