Gorz6w WlkP., dnia 9 wrzeSnia 2019 r'

Prezes "
S4du Rejonowego
w Gorzowie WlkP.
ul

te
e-

Qs)1 256 482
zow-wlkP'sr'gov'Pl

www. gorzow-wlkP'sr. gov.Pl

oA-A-07s-43/19

Paristwo

KatarzYna Batko-Tolud
Srymon Osowski
Czlonkowie Zarzqdu
Sied ObYwatelska

Watchdog Polska
ul. Urynowska22l2
02-605 Warszawa

Odpowiadaj

qc Lawniosek

z

jak
dnia 02.09.20lgr o udzielenie informacji publicznej,

w punktach od 1 do14 informujg uprzejmie:
Punkt 1 : SSR Anna KuSnierz-Milczatek
Punkt 2: SSO Ewa Rita Wiecz6r

Punkt 3 :odO1 .01.2012r do26'11.2017r
punkt 4: limit na ostatni dzienroku 2016r,2077r oraz2078r w grupie sgdzi6w wynosil 43 etaty
1 vakat,w 20171 0 vakat6w'
Punkt 5: vakaty sgdziowskie na ostatni dziefroku w 2016 v'ryni6sl

w 2108r -0

punkt

6:w

latach 2016-2018 nie bytro sgdzi6w delegowanych do S4du Rejonowego

w Gorzowie Wielkopolskim do czynnoSci orzeczniczych
punkt 7: w 2016r na stanowisko sgdziego s4du okrggowego awansowal

I

sgdzia,

w 20lJr

wydzialu czy
2018r takich awans6w nie bylo, do pelnienia funkcji przewodniczEcego
w 2018r 1 sgdzia, do pelnienia
zastgpcy w 20161 2 sgdziow , w 20!7r takiego awansu nie bylo,

i

funkcji pfezesa czy wicepr ezesaw 20171 1 sgdzia, w 2018r 1 sgdzia
Punkt 13 i 14 nie s4 gromadzone takie dane'

informacja
OdnoSnie do punkt6w 8,9,10,11,12 informujg uprzejmie,2e
zwraca wnioskodaw

ca ma charakter informacji publicznej ptzetworzonej

o kt6r4

si9

w rozumieniu

jej uzyskanie wymaga
ustawy o dostgpie do informacji publicznej, dlatego
szczeg6lnie istotnego interesu publicznego, w tynt
Wkazaniaprzezwnioskodawca przeslanki

art. 3 ustgp 1 pkt

i

celu wyznaczyi stronie 14

dni

do wykazania szczeg6lnie istotnego interesu publicznego pod

rygorem odmowy udostgpnienia informacji publicznej. Udostgpnienie informacji okreSlonej we

wniosku jest poprzedzone procesem wytworzenia nowej informacji -anahzowania spraw
przydzielonych orzecznikom -sgdziom

i

zapewne rcferendarzom s4dowym, dokonywania

wyliczeh procentowych oraz czynnoSci por6wnawczych uzyskanego wyniku wobec
43 sgdzi6w, nieistniej4cej w chwili skierowania wniosku w takim ksztalcie i w takiej postaci,
w jakiej oczekuje wnioskodawca,

byi wytwotzona tylko dla wnioskodawcy i wymagaNaby analizowama
zasobu posiadanych informacji w celu wytworzenia nowej informacji oczekiwanej
Musialaby

calego

przez wnioskodawcg. Wymagaloby

to dodatkowego

zaangaZowania pracownik6w s4du

kaldego wydzialu.

Wiceprezes Sqdu Rejonowego

i2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwr4zku z
27
kwietnia
20161679 z dnia
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
,,Na podstawie art. 13 ust. 1

uchylenia dyrektywy 95l46lWE (D2.U.UE.L.2016.119.1) i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z zapobieganiem r zwalczaniem
przestgpczoSci (Dz. U. 2019.125) informujg, iz klauzula obowi4zku informacyjnego zoslaNa
zamieszczona na stronie internetowej s4du oraz na tablicy ogloszefr w budynkach s4du,
z kt6rq nale?y siE zapozna1" .

