Z ałącznik Nr 2
do Zarządzenia P rezesa
Sądu A pelacyjnego w Białymstoku
z dnia 31 października 2019 r. nr 022/125/19/A

ZARZĄDZENIE Nr A-021-45/19
Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów
powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz ze
wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających
czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym
Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się co następuje:

§ 1
W Sądzie Okręgowym w Łomży udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism
sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji
białostockiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu

Inform acyjnego sądów

pow szechnych z obszaru ap elacji białostockiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej.

§2
Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez
Sąd Okręgowy w Łom ży, w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji
białostockiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd
Okręgowy w Łomży, w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji
białostockiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4
Uchyla się zarządzenie nr A -0 2 1-52/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Portalu Informacyjnego w Sądzie Okręgowym
w Łomży.

§5
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i podlega publikacji na

portalu wewnętrznym SWOR, stronie internetowej Sądu O kręgow ego w Łomży oraz Portalu
Informacyjnym.
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Wiesława Kómowska

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr A-O21-45/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 4 listopada 2019 r.
Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji
Sądu Okręgowego w Łomży

S ąd Okręgowy w Łomży publikuje w Portalu Informacyjnym dane dotyczące spraw’ sądow ych
z nw. wydziałów>w>zakresie:
I.

Wydział Cywilny sprawy czynne . które wpłynęły łub/i zostały zakończone p o dniu
01.01.2008. r. z repertoriów’:
a)
b)
c)
d)
e)
fi
g)

C
Co
Nc
Ns
Ca
Cz
oraz wykaz S

z wyłączeniem pism sądow ych i procesow ych.
II.

Wydział Karny - sprawy czynne , które wpłynęły lub/i zostały zakończone p o dniu p o
dniu 01.01.2008 r. z repertoriów ’:
a) K
b) K a
c) Kz
d) Kzw
e)

oraz wykazów:
Ko

fi Kp

g) Kop
h) S
z wyłączeniem pism sądow ych i procesow ych.
III.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń społecznych - sprawy czynne . które wpłynęły lub/i zostały
zakończone p o dniu p o dniu 01.01.2008 r. z repertoriów’:
a) U
b) Ua
c)

Uz

d) P o-lJo
e) P

fi

Pa

g) Pz
h) oraz wykaz S
z wyłączeniem pism sądow ych i procesow ych.

Załącznik Nr 2 cło Zarządzenia Nr A-021-45/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 4 lisi opada 2019 r.

Wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym
Sądu Okręgowego w Łomży
Sąd Okręgowy w Łomży wyłącza czasowo od publikacji w Portalu Informacyjnym pisma:
I.

dla Wydziału Cywilnego:
h)

II.

postanowienie o zabezpieczeniu powództwa do 30 dni od uprawomocnienia się
orzeczenia za wyjątkiem postanowień o zabezpieczeniu dotyczących alimentów,
kontaktów, miejsca pobytu małoletnieg(ch) i władzy rodzicielskiej.

dla Wydziału Karnego:
a)

postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

b) postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania
do 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.
III.

dla Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
a) w sprawach z repertorium P do 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.
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