Z ARZ |DZ E N I E Nr 0000-20/2013
PrezesaS4duRejonowegow l,omiy
z dnia 13 grudnia 2013r.
w sprawie utworzeniafnternetowegoportalu Orzeczefir
S4duRejonowegow Lomiy

Napodstawieart. 22 S I pkt2 ustawyzdnia2T lipca2001r. Prawoo ustroju s4d6w
powszechnych
(Dz. U. Nr 98,poz. 1070ze zm.) zarzqdzasiE,conastgpuje:

sl
1 . Tworzy sig w S4dzieRejonowymw N.om?yInternetowyPortal OrzeczenS4duRejonowego
w N-om?y'zwanydalejPortalernOrzeczeri,
kt6ry funkcjonujeod dnia 01 stycznia2ll4 r.

2. Publikacji w Portalu Orzeczefipodlegaj4 orze,czenia
z tnasadnieniamiwydawanew S4dzie
Rejonowymw Lom?y, z wyjQtkiemorzeczehwydanychw sprawachdotyczqcych:
l) spraw malzeriskich, zd wyjqtkiern spraw dotycz4cych malzeriskich ustroj6w
maj4tkowych;
2) postgpowaniaw sprawach rodzinnych orM w sprawach opielcuriczych,w tym w
sprawachze stosunkumigdzyrodzicami a dziedrrn,sprawachz zakrest opieki i kurateli,
o ptzysposobienie,
o odebranieosoby,za wyjqtkiemsprawalimentacyjnych;
3) ochronyd6br osobistych;
4) ubezwlasnowolnienia;
5) postgpowaniaprowadzonegow oparciuo ustawgz drna29 wrzesnia1986 r. Prawo o
aktachstanucywilnego(tj. Dz.U. z 20ll r. Nr 2 12,poz. 1264);
6) sprawach,w kt6rych posiedzenieodbywa sig w caloScilub w czgsci przy drzwiach
zamknigtychoraz sprawachrozpoznawanych
z wyl4czeniemjawnoSci;
7) postgpowania
w sprawachnieletnich;
8) postgpowania,w kt6ryrrn orzeczonoSrodki nui4zane z poddaniem sprawcy pr6bie,
okreSlonew art. 72 5 | pkt 6, 6a,7a i 7b ustawyz dnia6 czerwca1997r. Kodekskamy
(Dz.U.Nr 88, poz.553zezm.)* zwanejdalej,,Kodeksem
karnym";
przeciwkozyciui zdrowiu,za wyj4tkiemart.148,155,156,157,158- 160,
9) przestgpstwa
162Kodeksukarnego;
l0)przestgpstw
przeciwkowolnoSci,zawylqtkiem
art. 189 $ | i2,190,190a g | 12 i l9l
Kodeksukarnego;

1l)przestgpstwprzeciwkowolnoScisumieniai wyznania;
I 2) przestgpstw
przeciwkowolno6ciseksualnej
i obyczajnoSci;
l3)przestgpstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyj4tkiem przestgpstwaokreSlonego
w art. 209 Kodeksukarnego;
l4)spraw, w kt6rych orzeczono Srodki zabezpieczajqceoraz w kazdym przytrladku,
gdy postgpowanie
zostanieumorzonez powoduniepoczytalno6ci
sprawcy;
l5)przestgpstwa
uregulowanego
w art. 255aKodeksukarnego;
I 6) postgpowaniawykonawczegow sprawachkarnych;
I 7) lustracji;
I 8) zastosowania
prawalaski;
l9)postgpowaniauregulowanegow ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu
narkomanii(tj. Dz. lJ.22012 r.,poz. 124ze nn.);
2O)postgpowania
uregulowanegow ustawiez dnia26 pukdziemika1982r. o wychowaniu
w trze|ttro5cii przeciwdzialaniualkoholizmowi(tj. Dz.lJ. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
zezm.);
2l)postgpowaniauregulowanegow ustawiez dnia 19 sierpnia 1994r. o ochroniezdrowia
psychicznego
(tj. Dz.U. Nr 231, poz.1375zenn.);
22)postgpowania
uregulowanego
w ustawiez dniaT stycznia1993r. o planowaniurodziny,
ochronieplodu ludzkiegoi warunkachdopuszczalno5ci
przerywaniaci1zy(Dz. U. Nr 17,
poz.78ze nn.);
23)postgpowaniauregulowanegow ustawie z dnia I lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniui przeszczepianiukom6ret, tkanek i narz4d6w(Dz. U. Nr 169, poz.
I4ll ze z;rr.);
24) postgpowaniu dotycz4cym naruszenia zasady r6wnego haktowania w zatrudnieniu
prowadzonymna podstawieart. 18 3dustawyz dnia26 czerwca1974r. Kodeks pracy
(tS.D".U . z 1998r. Nr 2l , poz.94 ze nn.);
25)spraww przedmiocietajemnicybankowej;
26)orzeczefi uzupelniaj4cych i dotyczqcychkwestii incydentalnych, np. w przedmiocie
zawieszenia postgpowania, dowod6w

rueczowych, zaliczerria tymczasowego

aresztowania
na poczetkary, zastosowanie
Srodk6wzapobiegawczych
i innych Srodk6w
pnymusu.
3. Sgdziasprawozdawcaalbo Przewodnicz1cyWydzialu mohepodj4i decyzjgo publikacji
w Portalu Orzeczeftorzeczenia,kt6re spelnia przeslanki wylEczeniapublikacji ujgte w ust.
2o w wypadku, gdy vzna opublikowanie orzeczeria za celowe z uwagi na poruszany
2

w sprawie doniosly problem prawny albo zagadnieniewywoluj qce zainteresowanie
spoleczne.
4. Publikacji w Portalu Orzeczefi nie podlegajq orzeczeniaz tzasadnieniami wydawane
w S4dzie Rejonowym w tr'om2y nie spelniaj4ceprzeslanki wyl4czenia okreSlonej
w ust. 2, ktfirych publikacja bylaby sprzeczrra
z przepisamiustawy o ochronie danych
osobowychoraz z ustaw4o dostgpiedo informacji publicznej. SgdziaSprawozdawca
albo PrzewodniczqcyWydzialu zanieszczainformacjg o wyl1czeniupublikacji orzeczenia
na Karcie Kwalifikacylnej Oneczenia lub pieczgci, stanowi4cych Zal1cznik Nr I i 2
do Zarz1dzenia.
5. Procespublikacji skladasigz nastgpuj4cych
etap6w:
1) importuorzeczefizsystemuSAWA/Sgdzia
2;
2) automatycznejanonimizacj|'
3) weryfikacjipoprawnoSci
automatycznejanonimizacji;
4) uzupelnianiap6l: hasloternatyczne
i podstawaprawna;
5) zatwierdzaniapublikacji oneczenia.
6. Opublikowane orzeczenie dostgpne jest

w

Portalu Orzeczen pod

adresem:

u ww.orzeczen
ia.rns.gov.pl.

s2
a. Celern zapewnienia prawidlowego funkcjonowania Portalu

Orzeczeh Prezes S4du

Rejonowego w tr-om2y, n& wniosek Przewodnicz1cego Wydzialu S4du Rejonowego w
N'om?y wtrznacza w kazdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie
orzeczehdo Portalu Orzeczefi. ( Lista os6b odpowiedzialnych - Zalqcznk Nr 3 )
b. Do obowi4zk6w osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeh do Portalu Orzeczeft
nale?y:
l)

sprawdzenie wynik6w automatycznej anonimizacji;

2) wprowadzenie hasla ternatycznegoi podstawy prawnej orzeczenia;
3) przedstawienieorzeczeniado publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
r+) niezwloczne zglaszarrie Zespolowi, o kt6rym mowa w
$ 6 Zan4dzenia, potrzeby
al<]nnlizacji listyhasel tematycznych, drog4 elektroniczn4 na adres: gd111lf&rlalry_e,slJlqllti
5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeir, o kt6ry'm mowa w $ 5 ZarzEdzenia.

s3
1. Sgdzia sprawozdawc4 a jeheli nie jest to moZliwe Przewodniczqcy Wydzialu wypelnia

3

Kartg

Kwalifikacyjn4

orzeczenia albo

pieczgc, wedlug wzor6w

okreslonych

w Zal4cznikachNr 1 i 2 do Zarzqdzenia.
2' Kartq Kwalifikacylnl oneczenia sgdzia sprawozdawca
pozostawiaw aktach sprawy
z chwil4oddaniaorzeczeniawraz zuzasadnieniem.
3' Sgdzia sprawozdawcalub Przewodniczqcy wydziatu moke
r6wnie2 wlpelni6 pieczg1
umieszczon4w allach podrgcznych,w trefci kt6rej zawrzehaslo
tematyczne orzeczenia,
jego podstaweprawnqoraz informacjgo skierowaniu
orzeczenia
do publikacji w portalu
Orzeczeft.
4. Aktualna lista hasel tematycznychjest publikowana na
Portalu Orzeczefi S4d6w
Powszechnychpnez Informatyka S4du Rejonowegow t om2y na wniosek
Zespolu, o
kt6rym mowa w $ 6 Zarzqdzenia.

s4

1 . Kierownicy Sekretariat6wWydzial|w S4du Rejonowegow Lomny
dokonuj4ostatecznej

weryfikacji zaanonimizowanegoorzeczeniazuzasadnieniem.
Publikacja nastgpujepo zatwierdzeriu procesuanonimizacji przez Kierownika
Sekretariatu
Wydziatu.

ss
Karty Kwalifikacyjne

Orzeczeft tworz4 zbi6r tych kart, kt6ry jest przechowywany
w poszczeg6lnych
sekretariatach
wydzial6w s4duRejonowegow N-omzy

$6
l. Nad prawidlowym dzialaniem Portalu Orzeczefi pod wzglgdem merytorycznym
i informatycznym nadz6rsprawuje Zesp6l,w skladzie:
l)

wiceprezess4duRejonowegow Lomby- Michal G4siewski
2) AdministratorsystemuTeleinformatycznego-heneuszwysakowicz
3) Informatyk- RadoslawJablorlski
4) Kierownik oddziatu Administracyjnego- Gra2ynaSmiarowska
5) Inspektor- HannaRogowska

s7

Zarz4dzeniewchodzi w 2ycie z dniem podpisaniai podlegapublikacji na stronie Biuletynu
InformacjiPublicznejS4duRejonowegow N.omhy.

Zalqcznik Nr I
do ZarzqdzeniaNr 000-20 /2013
Prezesa Sqdu Rejonowego w Z,om2y
z dnia 13 grudnia 2013 r.

KARTA

KWALIFIKACYJNA

OP.Zrc,CZENIA

1 . Sygnaturaakt:
2. Wyrok / postanowieniez dnia
3 . Haslo tenaty czne orzeczenia:
(z listy hasel tematycznych opublikowanej na portalu orzeczeri)

4. Podstawa prawna orzeczenia:
5 . Nie publikowai w,,Portalu Orzeczeff':

I

6. TezaorzeczeriaO:

c/"

Sgdziasprawozdawca I PrzewodniczqcyWydzialu

Zalqcznik Nr 2
do ZarzqdzeniaNr 0000-20/13
Prezesa Sqdu Rejonowego w tr om|y
z dnia I3 grudnia 2013r.

wz6R PTECZ4CT
ORZECZENIA

Publikacja

tl tak

n nie

Haslo tematyczneotzeczenia:
(z listy haseltematyczttych
opublikowanejnaportalu oneczen)

Podstawa prawna otzeczenia:

Podpis sgdziegosprawozdawcy/PrzewodniczqcegoWydzialu

ZalqcznikNr 3
do ZarzqdzeniaNr 0000_20/13
prezesaSqduRejonowego
w Lomiy
z dnia 73 grudnia20I3r.
LISTA 0568 ODPOWIEDZIATNYCH
W INTERENTOWYM
PORTATU
ORZECZEfi

SADUREJONOWEGO
W roMzY
Osoboodpowiedzialno
za wprowadzanie
orzeczefido portolu Orzeczefi

OsoboodpowiedziaIno zo *e ryJ*ociq iy n*6w
outomatycznej ononimizacji, wprowodzonie
hoseltemotycznych
orozpodstowyprawnej
orzeczenio,
przedstawienie
orzeczefido
publikacji oroz bieiqce p.rowadzen
ie

MartaModzelewska

AgataFilipkowska
a.tilipkowska
@lomza.sr.

KrystynaMichajlow

MalgorzataDqbowska
m.debowska@lomza.sr

JolantaSkowrodska

RafafBagi6ski

Malgorzata
Biedrzycka

MagdalenaLaskowska

m.laskowska@lomza.sr
BoienaModzelewska

lzabelaTwarowska
i.twarowska@lomza.sr

BeataChludziriska
kolno@lomza.sr

BeataGqbarska
b.gebarska@lomza.sr

RenataRutkowska

MartaModzelewska
m.modzelewska2
@lgmza.sr.gov.pl

E12bieta
Modzelewska

.wkarny@lomza.sr
Rodzinnyi Nieletnichw GrajewG
Alicja Nieszafa
wrodzinny@lomza.sr.sov.

MonikaWalczak
m.walczak@lomza.sr

