
Z A R Z 4D Z E N I E Nr 16/2015 
Prezesa S^du Rejonowego w Garwolinie 

z dnia 23 listopada 2015 roku 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczen S^du Rejonowego w Garwolinie 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s^dow 

powszechnych (Dz. U . Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarzqdza si?, co nast^puje: 

§ 1 
1. Tworzy si? w S^dzie Rejonowym w Garwolinie Intemetowy Portal Orzeczen Sqdu 

Rejonowego w Garwolinie zwany dalej Portalem Orzeczen, ktory funkcjonuje od dnia 

01 grudnia 2015 roku ^ 

2. Publikacji w Portalu Orzeczen podlegaj^ orzeczenia z uzasadnieniami wy da wane w S^dzie 

Rejonowym w Garwolinie z wyjatkiem orzeczen wydanych w sprawach dotycz^cych: 

1) spraw malzenskich, za wyjatkiem spraw dotycz^cych malzehskich ustrojow 

maj^tkowych; 

2) post?powania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuhczych, w tym w 

sprawach ze stosunku mi?dzy rodzicami a dziecmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, 

0 przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjatkiem spraw alimentacyjnych; , 

3) ochrony dobr osobistych; . . . •., . .,^'r-:}-:'-^-'':z-'-^^ ^- • 

4) ubezwlasnowolnienia; 

5) post?powania prowadzonego w oparciu o ustaw? z dnia 29 wrzesnia 1986 r. Prawo o 

aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264); 

6) sprawach, w ktorych posiedzenie odbywa si? w calosci lub w cz?sci przy drzwiach 

zamkni?tych oraz sprawach rozpoznawanych z wyl^czeniem jawnosci; • 

7) post?powania w sprawach nieletnich; 

8) post?powania, w ktorym orzeczono srodki zwi^zane z poddaniem sprawcy probie, 

okreslone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) -zwanej dalej „Kodeksem kamym"; 

9) przest?pstwa przeciwko zyciu i zdrowiu, za wyjqtkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 - 160, 

162 Kodeksu karnego; 

10) przest?pstw przeciwko wolnosci, za wyjatkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 

Kodeksu karnego; 



1 l)przest?pstw przeciwko wolnosci sumienia i wyznania; 

12) przest?pstw przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci; 

13) przest?pstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjatkiem przest?pstwa okreslonego 

w art. 209 Kodeksu karnego; 

14) spraw, w ktorych orzeczono srodki zabezpieczaj^ce oraz w kazdym przypadku, 

gdy post?powanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalnosci sprawcy; 

15) przest?pstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego; 

16) post?powania wykonawczego w sprawach karnych; 

17) lustracji; 

18) zastosowaniaprawalaski; ' s 

19) post?powania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu 

narkomanii (tj. Dz. U . z 2012 r., poz. 124 ze zm.); 

20) post?powania uregulowanego w ustawie z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu 

w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (tj. Dz. U . z 2007 r. Nr 70, poz. 473 

ze zm.); 

21) post?powania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (tj. Dz. U . Nr 231, poz. 1375 ze zm.); 

22) post?powania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ci^zy (Dz. U . Nr 17, 

poz. 78 ze zm.); 

23) post?powania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narz^dow (Dz. U . Nr 169, poz. 

1411 ze zm.); 

24) post?powaniu dotycz^cym naruszenia zasady rownego traktowania w zatrudnieniu 

prowadzonym na podstawie art. 18 '̂̂  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(tj. Dz. U . z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); 

25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej; 

26) orzeczen uzupelniaj^cych i dotycz^cych kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie 

zawieszenia post?powania, dowodow rzeczowych, zaliczenia tymczasowego 

aresztowania na poczet kary, zastosowanie srodkow zapobiegawczych i innych srodkow 

przymusu. 

3. S?dzia sprawozdawca albo Przewodnicz^cy Wydzialu moze podj^c decyzj? o publikacji 

w Portalu Orzeczen orzeczenia, ktore spelnia przeslanki wyl^czenia publikacji uj?te w ust. 

2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany 
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w sprawie doniosly problem prawny albo zagadnienie wywoluj^ce zainteresowanie 

spoleczne. 

4. Publikacji w Portalu Orzeczen nie podlegaj^ orzeczenia z uzasadnieniami wydawane 

w S^dzie Rejonowym w Garwolinie nie spelniaj^ce przeslanki wyl^czenia okreslonej w ust. 

2, ktorych publikacja byiaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz z ustawEj o dost?pie do informacji publicznej. S?dzia Sprawozdawca albo 

Przewodnicz^cy Wydzialu zamieszcza informacj? o wyl^czeniu publikacji orzeczenia na 

Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub piecz^ci, stanowi^cych Zal^cznik Nr 1 i 2 do 

Zarz^dzenia. 

5. Proces publikacji sklada si? z nast?puJ4cych etapow: 

1) importu orzeczen z systemu SAWA/S?dzia 2; , 7* -

2) automatycznej anonimizacji; 

3) weryfikacji poprawnosci automatycznej anonimizacji; 

4) uzupetnianiapol: hasio tematyczne i podstawaprawna; . . 

5) zatwierdzania publikacji orzeczenia. 

6. Opublikowane orzeczenie dost?pne jest w Portalu Orzeczen pod adresem: 

www.orzeczenia.ms. gov.pl. 

§2 . ^ 

a. Celem zapewnienia prawidlowego funkcjonowania Portalu Orzeczen Prezes S^du 

Rejonowego w Garwolinie, na wniosek Przewodnicz^cego Wydzialu S^du Rejonowego w 

Garwolinie wyznacza w kazdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie 

orzeczen do Portalu Orzeczen. 

b. Do obowi^zkow osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczen do Portalu Orzeczen 

nalezy: 

1) sprawdzenie wynikow automatycznej anonimizacji; 

2) wprowadzenie hasla tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia; 

3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu; 

4) niezwloczne zglaszanie Zespolowi, o ktorym mowa w § 6 Zarz^dzenia, potrzeby 

aktualizacji listy hasel tematycznych, drog^ elektroniczn^ na adres: it(g),garwolin.sr.gov.pl; 

5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczen, o ktorym mowa w § 5 Zarz^dzenia. 

§3 
1. S?dzia sprawozdawca, a jezeli nie jest to mozliwe Przewodnicz^cy Wydzialu wypelnia 
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Kart? Kwalifikacyjn^ Orzeczenia albo piecz?c, wedlug wzorow okreslonych 

w Zal^cznikach Nr 1 i 2 do Zarz^dzenia. 

2. Kart? Kwalifikacyjn^ Orzeczenia s?dzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy 

z chwil^ oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

3. S?dzia sprawozdawca lub Przewodnicz^cy Wydzialu moze rowniez wypelnic piecz?c 

umieszczon^ w aktach podr?cznych, w tresci ktorej zawrze haslo tematyczne orzeczenia, 

jego podstaw? prawny oraz informacj? o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu 

Orzeczen. • . . 

4. Aktualna lista hasel tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczen S^dow 

Powszechnych na wniosek Zespolu, o ktorym mowa w § 6 Zarz^dzenia. 

1. Kierownicy Sekretariatow Wydzialow S^du Rejonowego w Garwolinie dokonuj^ ostatecznej 

weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem. 

2. Publikacja nast?puje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu 

Karty Kwalifikacyjne Orzeczen tworzy zbior tych kart, ktory jest przechowywany 

w poszczegolnych Sekretariatach Wydzialow S^du Rejonowego w Garwolinie. 

§6 
1. Nad prawidlowym dzialaniem Portalu Orzeczen pod wzgl?dem merytorycznym 

i informatycznym nadzor sprawuje Zespol, w skladzie: 

1) Waldemar Szostek - Prezes S^du Rejonowego w Garwolinie, 

2) Marek Mikulski Administrator Systemu Informatycznego S^du Rejonowego w Garwolinie 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 01 grudnia 2015 roku i podlega publikacji na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Sqdu Rejonowego w Garwolinie. • 

§ 4 

Wydzialu. 

§5 

§ 7 


