


I. Historia projektu ARM 

15 grudnia 2017 r. 
Publikacja dokumentacji 
przetargowej dot. ARM 

11 kwietnia 2018 r.  
Wybór wykonawcy systemu 
ARM i podpisanie umowy 

sierpień 2018 r. 
Przekazanie pierwszej wersji 

systemu do testów Zamawiającego  

30 października 2018r.  
Przekazanie systemu do 

eksploatacji produkcyjnej  

uczenie systemu 



Automatyczne rozpoznawanie mowy (ARM) : 

automatyczna zamiana przez system mowy na tekst - transkrypcja (dla postępowań cywilnych) lub 
przekład (w sprawach o wykroczenia) 

 

Podstawowy cel: 

 przyspieszenie realizacji czasochłonnych czynności możliwych do automatyzacji wynikających 
m.in. z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia 

 

 

  

  
 

II. Wprowadzenie 

Sprawy cywilne: 
transkrypcja 
osoba zlecająca – Przewodniczący 
 

Sprawy o wykroczenia: 
przekład 
osoba zlecająca – Prezes Sądu 
 
 



E-protokół: 
przebieg posiedzenia jawnego utrwalony za pomocą urządzeń i środków technicznych 
umożliwiających rejestrację dźwięku albo obrazu i dźwięku 

 

E-uzasadnienie: 
uzasadnienie wyroku Sądu przedstawione wyłącznie w formie ustnej, bezpośrednio    po 
ogłoszeniu wyroku utrwalone za pomocą urządzeń i środków technicznych 
umożliwiających rejestrację dźwięku albo obrazu i dźwięku 

 

 

  

  
 

II. Wprowadzenie 



Automatyczna transkrypcja 
zapisów cyfrowych (ARM) oraz 
Centralny Portal Transkrypcyjny 
(CPT) 

przeznaczona do sporządzania zapisów z sal    sądowych: 

e-protokołu oraz e-uzasadnień 

służy do przekładania mowy (znajdującej się w 

nagraniach audio lub audio-wideo) na tekst  

 dla obywateli, dla pracowników sądów i transkrybentów 

rozwiązanie globalne 

 

System dyktowania pism 
(desktop) 

przeznaczony do sporządzania pism sądowych 

służy do przekładania mowy (treści dyktowanej) 

na tekst 

dla sędziów i ich asystentów 

rozwiązanie lokalne 

III. Przeznaczenie systemów 



Automatyczna transkrypcja zapisów cyfrowych (ARM) 



Finlandia 

Estonia 

Polska  

Wielka Brytania  

Włochy [ARM] 

Czechy 

Hiszpania 

IV. Podobne rozwiązania ARM  
      na salach sądowych w EU 



V. Obecny proces transkrypcji – mapa procesu 

Pracownik 
sądu 

Portal 
Transkrypcyjny 

Ośrodek 
transkrypcji 

Zlecenie 
transkrypcji  
manualnej 

Produkt finalny 
transkrypcji 

Transkrybent 

Transkrybent Zadanie transkrypcji 
 

… 

Zadanie transkrypcji 

Transkrypcja manualna 
 

Transkrypcja manualna 
 



VI. Docelowy proces transkrypcji oparty na ARM 
 – mapa procesu 

Pracownik 
sądu 

Ośrodek 
transkrypcji 

Produkt finalny 
transkrypcji 

Zadanie korekty 
 

Zadanie korekty 
 

Zlecenie 
transkrypcji  
e-protokołu,  

e-uzasadnienia 
Centralny System 

ARM 

Automatyczna 
transkrypcja 

e-protokołu 

e-uzasadnienia 

Podział zadań korekty 

Transkrybent 
Program 

Korekcyjny 

Transkrybent 
Program 

Korekcyjny 

Zredagowana 
transkrypcja 

… 

Zredagowana 
transkrypcja 

Strona 
postępowania 

Zlecenie 
transkrypcji  
e-protokołu,  

e-uzasadnienia 

Produkt 
automatycznej 

transkrypcji 

Produkt 
automatycznej 

transkrypcji 

Produkt finalny transkrypcji 



VII.Architektura rozwiązania ARM 

Nowa architektura obejmuje: 

Centralny Portal Transkrypcji (CPT) - portal zarządzania transkrypcjami dostępny dla: 

pracowników sądów, kierowników Ośrodków Transkrypcji (OT), transkrybentów 

Centralny ARM (CARM) - powiązany z CPT centralny serwer rozpoznawania mowy 

System Korekcyjny - aplikacja desktop dedykowana dla transkrybentów  

 

Jako rozwiązanie zintegrowane z obecnymi systemami sądowymi: 

ReCourt Services (RCS)/Central ReCourt Services (CRCS) - umożliwiający zlecenie, 

monitorowanie i odbiór transkrypcji w sposób automatyczny z poziomu RCS 

Centralne Archiwum Protokołu Elektronicznego (CAPE) - w zakresie udostępniania 

zarchiwizowanych plików 

Portal Informacyjny (PI) - w zakresie przyjmowania zleceń transkrypcji od obywateli i 

udostępniania transkrypcji 



VIII.Architektura rozwiązania ARM 

374 Sądy 

Strona 
postępowania 

Portal 
informacyjny 

10 ośrodków 
transkrypcji 

Transkrybent 
System 

Korekcyjny 

Centralny System 
ARM 

CPT 

CRCS 

CAPE 

Centrala Wrocław 

System 
dyktowania pism 

AIO 
protokolant 

RCS 

Sieć WAN 
 

AIO 
sędzia  



 

IX. Główne funkcje systemu ARM 
 Możliwość zlecania prac, odbioru i zatwierdzania produktów zleceń 

transkrypcji z poziomu systemu RCS w sądzie. 

 Automatyczne przetworzenie na tekst treści e-uzasadnień zaraz po 
ich rejestracji na rozprawie (bez potrzeby dedykowanych zleceń). 

 Całkowicie zautomatyzowany przepływ zleceń i zadań związanych  
z transkrypcją. 

 Wielopoziomowy system kontroli jakości nagrań i powstających 
transkrypcji. 

 Pełne bieżące statystyki w zakresie prac zleconych na poziomie 
pracownika sądu, sądu.  

 Przekierowanie obywateli/stron postępowania do systemu 
automatycznej transkrypcji - mniej wniosków o transkrypcję 
trafiających do sądu.  

 

 ARM dla pracowników sądów 



X.  Proces zleceniowy pracownika sądu 

Pracownik 
sądu 

Centralny System 
ARM 

Centralny Portal 
Transkrypcyjny 

OKZT 

Ośrodek 
transkrypcji 

Zlecenie 
transkrypcji  
e-protokołu,  

e-uzasadnienia 

Produkt finalny 
transkrypcji 

Automatyczna 
transkrypcja 

e-protokołu 

e-uzasadnienia 

CAPE 

Pliki nagrania 

Transkrybent 
Program 

Korekcyjny 

Produkt 
finalny 

transkrypcji 

Transkrybent 
Program 

Korekcyjny 
Poprawa 

Poprawa 

Zadanie korekty 

Podział zadań 

Zadanie korekty 
Zredagowana 
transkrypcja 

Zredagowana 
transkrypcja 

… 



XI. Pełna automatyzacja transkrypcji e-uzasadnień w ARM 

Centralny System 
ARM 

Centralny Portal 
Transkrypcyjny 

Automatyczna 
transkrypcja 

e-uzasadnienia 

AIO  
sędzia 

Sala rozpraw 

CJR 

AIO 
protokolant 

RCS 

Akta sprawy 

Automatyczna 
transkrypcja  

e-uzasadnienia 

Plik z  
e-uzasadnieniem .asr 

Plik z  
e-uzasadnieniem 

.asr 
Sąd 

E-uzasadnienie 



 

XII.  Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania ARM 

samodzielna decyzja o poziomie 
jakości 

dostęp do bieżących  
danych o realizacji zlecenia 

obsługa zleceń w 
możliwie krótkim 

czasie 

Pracownika sądu 
mniejsza ilość wniosków od 

Stron postępowania 

monitorowanie statystyk 
dot. zleceń 

spójny workflow komunikacja z 
uczestnikami procesu 

transkrypcji  

Korzyści 

nowe formy zleceń - 
transkrypcje automatyczne 



XIII.Główne funkcje systemu ARM 
 Proces ciągłego uczenia się systemu na bazie przetwarzanych 

transkrypcji - podnoszenie sprawności działania/jakości 
rozpoznawania. 

 Wbudowany potężny słownik języka polskiego (ponad 400 tys. słów) 
oraz słownik branżowy słownictwa prawnego (pojęcia, skróty itd.) 
wykorzystywany przez system rozpoznawania mowy. 

 Automatyczna identyfikacja sal sądowych o niskiej jakości działania 
systemu nagrywającego (systemu Recourt). 

 Kompleksowy system zarządzania pracami w OT, zadaniami na 
poziomie poszczególnych transkrybentów. 

 Automatyczny podział zleceń na zadania transkrypcji oraz 
automatyczne scalenie produktów wykonanych zadań. 

 Rozdział zadań transkrypcji uwzględniający poziomy obciążenia 
transkrybnetów oraz mechanizmy automatycznej redystrybucji 
zadań w sytuacjach zagrożeń terminów. 

 

ARM dla ośrodków transkrypcji 



XIV. Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania ARM 

zarządzanie czasem i 
monitorowanie efektywności 

procesu transkrypcji 

komunikacja w czasie rzeczywistym    
z pozostałymi członkami zespołu  

zarządzanie zadaniami 
oraz transkrybentami w 

jednym miejscu 

Kierownika OT/OKZT 

bieżąca informacja o nowych zadaniach 
oraz zdarzeniach w OT 

kontrola jakości  produktów transkrypcji  
oraz możliwość zwrócenia materiału do 

poprawy 

Korzyści 

redukcja obciążenia poprzez 
algorytmy automatycznego 

rozdziału zadań i bilansowania 
obciążeń 



XV. Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania ARM 

możliwość realizacja transkrypcji 
w modelu respeakingu za 

pomocą wbudowanego lokalny 
silnik ARM  

komunikacja w czasie 
rzeczywistym z pozostałymi 

członkami zespołu  

Transkrybenta 

informowanie o nowych  
zadaniach oraz zdarzeniach  

zarządzanie swoją 
dostępnością oraz czasem 

pracy za pomocą kalendarza 

możliwość realizacji transkrypcji w 
różnych modelach pracy 

dostosowanych do jakości nagrania 

Korzyści 

praca na materiale już 
wstępnie przetworzonym do 

postaci tekstu 



Automatyczna 
transkrypcja 

Zlecenie 
automatycznej 
transkrypcji e-

protokołu 

Centralny System 
ARM 

CAPE Strona 
postępowania 

Portal 
Informacyjny 

Wniosek o 
 e-protokół 

Transkrypcja 
 e-protokołu 

RCS/CRS 

Akta sprawy 

Plik e-protokołu 

Centralny Portal 
Transkrypcyjny 

Automatyczna 
transkrypcja 

e-protokołu 

e-uzasadnienia 

XVI.Proces zleceniowy obywatela 

Akceptacja 
wniosku 

Odrzucenie wniosku 

Informacja 
o 

odrzuceniu 



 

natychmiastowy dostęp do 
transkrypcji ARM dla  

e-uzasadnień 

dostęp do nowej wersji Recourt 
Playera przystosowanego do 
prezentacji wraz z nagraniem 
powiązanej z nim transkrypcji 

 

 
dostępną na poziomie PI nową e-usługę 

pozwalającą zlecać transkrypcje automatyczne 

XVII.Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania ARM 

Obywatel/Strona 
postępowania 

uzyskuje: 

skrócenie czasu 
oczekiwania na 

transkrypcję 

pliki wynikowe 
transkrypcji dostępne 

na poziomie PI 



System dyktowania pism (desktop) 



XVIII. Główne funkcje Systemu dyktowania pism 

 Dyktowanie pism - przełożenie treści dyktowanej na tekst. 

 Formatowanie pism. 

 Automatyczne formatowanie skrótów prawnych, liczb itp. 

 Sterowanie aplikacją głosowo.  

 Używanie szablonów. 

 Wbudowany słownik języka polskiego i słownik pojęć prawnych. 
 

System dyktowania pism 

 dla pracowników sądów 



XX.  Główne funkcje Systemu dyktowania pism 

 Możliwość dyktowania treści do dowolnego edytora np. MS Word,   
MS Outlook.  

 Możliwość równoczesnego odtwarzania nagrania i śledzenia treści 
rozpoznanej. 

 Możliwość wczytania i rozpoznania treści z nagrania 
przygotowanego wcześniej poza systemem.  

 System dostosowuje się do użytkownika “uczy się go rozpoznawać 
lepiej”. 

 Możliwość personalizacji (słowników, szablonów, modeli 
akustycznych). 

 

System dyktowania pism 

 dla pracowników sądów 



 Dziękuję za uwagę i zapraszam do 
zadawania pytań 


