Zarządzenie Nr - A-021- 45/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Łomży w warunkach pogarszającej
się sytuacji epidemicznej w kraju, związanej z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2.
Na podstawie art. 22, art. 3la i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.), art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 577), oraz w zw. z rekomendacjami Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości nr DNA-II.510.83.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. i aktualną sytuacją w kraju
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych
działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Okręgowego
w Łomży i interesantów, zarządza się, co następuje:
§1

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży rekomenduje wszystkim sędziom:
1) w zakresie spraw cywilnych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w aktualnym
stanie prawnym zasadą winno być w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVTD-19 oraz w ciągu
roku do odwołania ostatniego z nich, przeprowadzanie rozprawach lub posiedzeń
jawnych w formie zdalnej, tj. przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzanie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku,
2) podejmowanie decyzji o odwołaniu rozpraw tylko w przypadku, kiedy nie jest
możliwe przeprowadzanie rozprawy w sposób zdalny lub z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i sprawa nie może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym,
3) wykorzystywanie przez sędziów i pracowników sądowych w pełnym zakresie
urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzanie rozprawy w sposób zdalny,
4) kierowane spraw na posiedzenie niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi,
5) w zakresie spraw karnych - wykorzystywanie uregulowań art. 177 S la k.p.k.
oraz art. 374 § 3-9 k.p.k.,
6) wykorzystywanie
do
przeprowadzania
rozpraw
zdalnych
systemów
wideokonferencyjnych w oparciu o przygotowane i utrzymywane przez
Sąd
Apelacyjny
we
Wrocławiu
rozwiązania
wewnątrzresortowe
(opisane - 3 - na portalu Centralnego Portalu Wideokonferencyjnego pod adresem:
https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl),
7) wykorzystanie
rekomendowanego
przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości
oprogramowania: OpenSource JITSI do przeprowadzania wideokonferencji
oraz innych systemów używanych w Sądzie Okręgowym w Łomży: Scopia i MS
Teams oraz Recourt2,

8) wykorzystanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów poprzez zwiększenie
liczby spraw kierowanych do mediacji, w sytuacji, gdy charakter sporu na to pozwala,
przy wykorzystaniu programów komputerowych i komunikatorów internetowych
umożliwiających przeprowadzanie wideokonferencji on-line.
§2

1. Interesantom w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa zaleca się nadal
kontakt z Sądem w formie korespondencyjnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Numery telefonów i adresów poczty elektronicznej do kontaktu z Sądem
dostępne są na stronie internetowej: www.lomza.so.gov.pl.
2. Rekomendujemy składanie pism do tut. Sądu za pośrednictwem operatora pocztowego lub
złożenie w skrzynce podawczej wystawionej w dni i godziny urzędowania Sądu przy
wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu. Skrzynka podawcza jest opróżniana w każdy
dzień roboczy do godz. 1300. Osoba zainteresowana potwierdzeniem złożenia
korespondencji przez skrzynkę podawczą umieszcza na kopercie zewnętrznej adnotację
„POTWIERDZENIE” i wpisuje swój adres e-mail.
§3

Wszyscy pracownicy Sądu Okręgowego w Łomży zobowiązani są do bieżącego
zapoznawania się z komunikatami i wytycznymi zamieszczanymi na stronie internetowej
Sądu, portalu wewnętrznym SWOR oraz bezwzględnego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujących w Sądzie Okręgowym w Łomży.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania
lub pisemnej zmiany.
2. Podlega publikacji na wewnętrznym portalu SWOR.

