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Skarżący:

SKARGA O NIEPRAWIDŁOWY MODEL POLITYKI INFORMACYJNEJ 
SĄDU OKRĘGOWGO w ŁOMŻY

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej tutejszego sądu, 
w zakładce Oddziały / Oddział Administracyjny / Biuro Obsługi Interesantów / Czytelnia 
Akt / Archiwum (wydruk ze strony na odwrocie -  wejście na stronę w dniu 10.10.2017 r. ), 
o nieskładowaniu w archiwum zakładowym Sądu Okręgowego w Łomży akt spraw rozpoz
nawanych w postępowaniu odwoławczym, należy zauważyć niewielką wartość poznawczą 
tej informacji, i żadną jej przydatność dla obywatela/strony/uczestnika/postępowania sądo
wego, co należy wiązać z błędnie przyjętym sposobem negatywnego wyliczenia możliwych 
czynności z obszaru kompetencji sądu -  jego komórek organizacyjnych (tego sąd nie czyni).

Natomiast prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny wyraża się we wskazaniu 
czynności sądu -  jego komórek organizacyjnych, do których jest zobowiązany na podstawie 
prawnej; taicie ujęcie -  pozytywne wyliczenie, pozwoli obywatelowi / stronie / uczestnikowi 
postępowania sądowego zorientować się w zakresie uzasadnionych oczekiwań i możliwych 
doświadczeń działania komórek organizacyjnych sądu, co może skutkować wzrostem 
świadomości i spójności społecznej, także sprzyjać w sięganiu po sprawiedliwość z pomocą 
tegoż sądu.

W zakresie i dopełnieniu powyższych uwag, wskazuję na potrzebę zamieszczenia, 
zamiast albo obok, informacji o obowiązku wynikającym z polecenia zawartego w treści 
przepisu § 48. zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 12 grudnia 2003 r., w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, ze zm.), ze wskazaniem na okresy czasu 
oznaczone datą dzienną, w których oznaczony obowiązek był albo jest realizowany.

Wnoszę o zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych uwag.

Łomża, dnia iO października 2017 r.
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Archiwa

Sąd Okręgowy prowadzi własne archiwa zakładowe. Nie są w nim składowane akta spraw rozpoznawanych w postępowaniu 
odwoławczym, które po rozpatrzeniu są zwracane sądom rejonowym.
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