
Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze 

1) obowiązujący od 01 stycznia 2023 

2) zmieniony w dniach: 

a) 25 stycznia 2023 

b) 01 marca 2023 

c) 29 marca 2023 

d) 01 maja 2023 

 

                          I 

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, 

zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu: 

Lp. Wydział I CYWILNY 

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

85 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

AGNIESZKA 

ALEKSANDRA 
BORODZIUK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Wykonywanie obowiązków 

Przewodniczącego 

Wydziału 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Małgorzatę Budrewicz-Macholak 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Jacka Antoszewskiego 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowana jest przez SSR 

Iwonę Petryszyn 

Lp. Wydział I CYWILNY 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

50 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

ANNA 

KATARZYNA 
PASEK - GAZDA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Wykonywanie obowiązków 

Prezesa Sądu 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA PREZES SĄDU 
Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

Obowiązki wynikające z ustawy 

z 27 lipca 2001 r.  Prawo o 

ustroju sądów powszechnych  

i przepisów odrębnych 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Iwonę Petryszyn 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Jerzego Nowaka 

w zakresie pełnienia funkcji prezesa w razie nieobecności zastępowana przez 

Wiceprezesa Sądu Weronikę Gil 

Lp. Wydział I CYWILNY 

 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

90 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

IWONA 

IZABELA 
PETRYSZYN 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Wykonywanie obowiązków 

Z-cy Przewodniczącego 

Wydziału 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 



SĘDZIA 
ZASTĘPCA 

PRZEWODNICZĄCEGO 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Kamilę Wiemann 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Annę Pasek-Gazda 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępuje SSR Agnieszkę 

Borodziuk 

Lp. Wydział I CYWILNY 

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

MAŁGORZATA 
BUDREWICZ - 

MACHOLAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy  

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
-zastępuje w razie nieobecności SSR Joannę Górniak-Ponoś 

-zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Agnieszkę Borodziuk 

Lp. Wydział I CYWILNY 

5 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

JACEK 

BARTOSZ 
ANTOSZEWSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 
Wysokość wskaźnika 



niż 

podstawowy 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

Członek Zespołu ds. 

Portalu  Orzeczeń  

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Agnieszkę Borodziuk 

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Magdalenę Świetlik 

Lp. Wydział I CYWILNY 

6 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

JAROSŁAW 

JERZY 
KASPEROWICZ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Piotra Krawczaka 

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Joannę Górniak-Ponoś 

Lp. Wydział I CYWILNY 

7 Imię (imiona) Nazwisko7) 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps   



PIOTR KRAWCZAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

wykonywanie 
wszystkich 
czynności, w 
których konieczne 
jest wydanie 
orzeczenia przez 
sędziego, w 
sprawach 
rejestrowych 
prowadzonych 
przez V Wydział 
Gospodarczy 
Krajowego 
Rejestru Sądowego 

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 

Pełnomocnik sądowy do 

spraw wdrożeń systemów 

teleinformatycznych w 

sądach powszechnych dla 

okręgu Sądu Okręgowego 

w Zielonej Górze 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Annę Kulik  

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Jarosława Kasperowicza 

Lp. Wydział 
I CYWILNY 

IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % _ I Cywilny 
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 
IX Egzekucyjny 
rep. Co, Cps  
sprawy przekazane z sądu 

II instancji do ponownego 

rozpoznaniu lub po 

wyłączeniu sędziego 

JOANNA 

ALICJA 
GÓRNIAK- PONOŚ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 



Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

Sprawy z rep. Co, Cps przekazane z sądu II instancji do ponownego 

rozpoznaniu lub po wyłączeniu SSR Przemysława Wojnicza 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Jarosława Kasperowicza 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Małgorzatę Budrewicz-

Macholak 

zastępuje i zastępowana jest przez SSR Przemysława Wojnicza 

Lp. Wydział I CYWILNY 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps  

ANNA 

KLEMENTYNA 
KULIK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Jerzego Nowaka 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Piotra Krawczaka 



Lp. Wydział 
I CYWILNY 

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH 

10 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

95 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 
100 % w zakresie 
rozpatrywania skarg na 
orzeczenia referendarzy 
sądowych z VI Wydziału 
Ksiąg Wieczystych 

JERZY NOWAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

rozpoznawanie skarg na 
orzeczenia referendarzy 
sądowych wydane w VI 
Wydziale Ksiąg Wieczystych 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

sędzia 
wyspecjalizowan
y w zakresie 
spraw 
wieczystoksięgo
wych, rozpatruje 
skargi  
na orzeczenia 

referendarzy 

sądowych 

wydane w VI 

Wydziale Ksiąg 

Wieczystych 

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Annę Pasek-Gazdę  

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Annę Kulik 

Lp. Wydział I CYWILNY 

11 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, Cps 
wpływ wstrzymany 

ANNA 

EDYTA 

SZEWCZYK - 

KOWALSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

nie dotyczy 



niższego 

niż 100% 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

wpływ wstrzymany 

Informacje dodatkowe 
SR delegowany w trybie art. 77 § 1 usp na czas określony orzekający 

 w pełnym wymiarze w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze 

Lp. Wydział I CYWILNY 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

KAMILA 

URSZULA 
WIEMANN 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Annę Graszę  

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Iwonę Petryszyn 



Lp. Wydział I CYWILNY 

13 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

 

ANNA 

 

GRASZA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Magdalenę Świetlik 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Kamilę Wiemann 

Lp. Wydział I CYWILNY 

14 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. C, N, Ns, Nc, Co, 
Cps 

 

MAGDALENA 

ANNA 

 

ŚWIETLIK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 



Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Jacka Antoszewskiego 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Annę Graszę 

Lp. Wydział 
I CYWILNY 

IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

50 % _ I Cywilny 
rep. Nc, Co, Ns, N 
50% _IX Egzekucyjny 
rep. Co 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

ANNA 

MARIA 
BRUZDA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

• I Cywilny: 50% - rep. Nc, Co, Ns, N - sprawy objęte zakresem 

działania referendarza sądowego oraz czynności w pozostałych 

sprawach w zakresie objętym kompetencją referendarza sądowego. 

• odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

IX Egzekucyjny: 50% - w rep. Co objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego. 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Katarzynę Chybin  

zastępowana jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Mariusza Ostrowskiego 

IX Egzekucyjnym zastępowana przez SSR Przemysława Wojnicza 

Lp. Wydział I CYWILNY 

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. Nc, Co, Ns, N 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

MONIKA SYROKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

nie dotyczy 



niższego 

niż 100% 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. Nc, Co, Ns, N - sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

• odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Mariusza Ostrowskiego  

zastępowana jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Mateusza 

Kiszczeńskiego 

Lp. Wydział I CYWILNY 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. Nc, Co, Ns, N 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

KATARZYNA CHYBIN 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. Nc, Co, Ns, N - sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

• odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 



Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Mateusza Kiszczeńskiego  

zastępowana jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Annę Bruzdę 

Lp. Wydział I CYWILNY 

 

 

 

 

 

 

4 

  

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. Nc, Co, Ns, N 
sprawy objęte zakresem 

działania referendarza 

sądowego 

MATEUSZ KISZCZEŃSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. Nc, Co, Ns, N - sprawy objęte zakresem działania 

referendarza sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie 

objętym kompetencją referendarza sądowego 

• odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Monikę Syrokę 

zastępowany jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Katarzynę Chybin 

Lp. Wydział I CYWILNY 
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Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. Nc, Co, Ns, N 
sprawy objęte zakresem 

działania referendarza 

sądowego 

MARIUSZ OSTROWSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  



Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. Nc, Co, Ns, N - sprawy objęte zakresem działania 

referendarza sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie 

objętym kompetencją referendarza sądowego 

• odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

Informacje dodatkowe 

   zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Annę Bruzdę 

   zastępowany jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Monikę Syrokę 

Lp. Wydział II KARNY 

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 50% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 75 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawach 
objętych Sekcją 
Wykonawczą–0%, z tym, że 
rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie wątpliwości 
dotyczących wykonania 
orzeczenia art. 13 § 1 kkw i 
wnioski o ułaskawienie w 
sprawach,  
w których wydał orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek, 

rep. Kop - 0% 

ADAM GEPART 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Powrót z  długotrwałej 

nieobecności referendarz Alicji 

Kosińskiej, wynikająca z tego 

możliwość przywrócenia SSR 

Dorocie Butrym Hyrsz 50 % 

wpływu spraw z zakresu „W”, 

umożliwia aktualnie utrzymanie 

Przewodniczącemu wpływu spraw 

„K”, jak również zmniejszenie 

wpływu spraw „W”. Natomiast z 

uwagi na daleko idące zmiany w 

zakresie Wykonawstwa Wyroków, 

jakie wejdą w życie od dnia 14 

marca 2023 roku i trudny aktualnie 

od oceny wzrost zakresu 

czynności w sekcji wykonawstwa 

wyroków, w celu odciążenia SSR 

Doroty Butrym Hyrsz 

nadmiernym wzrostem spraw w 

związku z przywróceniem jej 

wpływu spraw „W” aktualna 

pozostaje konieczność utrzymania 

Przewodniczącemu spraw z 

zakresu „W” w pełnym zakresie. 

Jednocześnie podniesienie 

Przewodniczącemu z 50 % do 75 

% wpływu spraw z zakresu „Kp” 

pozwoli na odciążenie innych 



sędziów, w tym SSR Doroty 

Butrym Hyrsz tą kategorią spraw, 

co pozwoli na zrównoważenie 

wzrostu spraw jakie sędzia ta 

rozpoznaje w ramach sekcji 

wykonawstwa wyroków. 

Stąd też odciążenie w zakresie 

orzeczniczym Przewodniczącego 

niż inne niż poprzez obniżenie 

wpływu do określonego w § 68 

ust. 1 pkt 2 lit d regulaminu, w 

zakresie spraw K i Kp nie jest 

aktualnie możliwe. 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym, 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Grzegorza Bujewicza 

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Grzegorza Bujewicza 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowany jest przez SSR 

Grzegorza Bujewicza 

Lp. Wydział II KARNY 
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Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawach 
objętych Sekcją 

Wykonawczą–0%, z tym, że 
rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski 
o ułaskawienie w sprawach,  
w których wydał orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek, 
rep. Kop - 0% 



KATARZYNA 

SYLWIA 
BELAMRI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Monikę Olejnik, 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Monikę Olejnik 

Lp. Wydział II KARNY 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawach 

objętych Sekcją 

Wykonawczą–0%, z tym, że 

rozpoznaje wnioski 

o rozstrzygniecie 

wątpliwości dotyczących 

wykonania orzeczenia art. 

13 § 1 kkw i wnioski 

o ułaskawienie w sprawach, 

w których wydał 

orzeczenie, którego dotyczy 

wniosek, 

rep. Kop - 0% 

GRZEGORZ BUJEWICZ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 
Wysokość wskaźnika 



niż 

podstawowy 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje SSR Adama Geparta w zakresie funkcji Przewodniczącego 

Wydziału, 

w zakresie orzekania jest zastępowany przez SSR Adama Geparta,  

w zakresie orzekania zastępuje SSR Adama Geparta 

Lp. Wydział 
II KARNY 

SEKCJA WYKONAWCZA 

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 50% 
rep. W – 50% z uwagi na  
powrót z długotrwałej 
nieobecności referendarz 
Alicji Kosińskiej 
rep. Kp – 50 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 0% 
rep. Ko – w sprawa objętych 
Sekcją Wykonawczą–100%, 
z tym, że rozpoznaje wnioski o 
rozstrzygniecie wątpliwości 
dotyczących wykonania 
orzeczenia art. 13 § 1 kkw i 
wnioski o ułaskawienie w 
sprawach, w których wydała 
orzeczenie, którego dotyczy 
wniosek,  
rep. Kop – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 0% 

DOROTA BUTRYM - HYRSZ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Orzekanie w sekcji 
wykonawczej  
w sprawach, w których nie 
może podejmować decyzji 
referendarz sądowy powoduje, 
iż sędzia orzekający w 
sprawach wykonawczych w 
zakresie należności sądowych 
co do zasady musi mieć 
ograniczony wpływ w 
sprawach „K”, „W”, „Kp” do 
50%. Z uwagi na powrót 
długotrwałej nieobecności 
referendarz sądowej Alicji 
Kosińskiej, nie jest już 



konieczne czasowe wyłączenie 
dla sędzi wpływu spraw W oraz 
ograniczenie spraw Ko 
rozpoznawanych w sekcji o 
sprawy z wniosków o 
rozłożenie na raty i 
odwołania rat, które na ten 
czas celem równomiernego 
obciążenia przejęła 
Kierownik sekcji. 
Ograniczenie wpływu w 
innych sprawach jest 
warunkiem sprawnego i 
terminowego funkcjonowania 
sekcji wykonawczej w 
sprawach wykonawczych 
sędzia wyspecjalizowany w 
zakresie należności sądowych 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

w sprawach 
wykonawczych 
sędzia 
wyspecjalizowany 
w zakresie 
należności 
sądowych, sprawy 
wykonawcze w 
wydziale 
rozpatruje dwóch 
wyspecjalizowanyc
h sędziów oraz 
referendarz 
sądowy, pozostali 
sędziowie nie 
orzekają w sekcji 
wykonawczej. 
Specjalizacja 
usprawnia pracę 
sekcji wykonawczej 
i ułatwia nadzór 
nad pracownikami 
sekcji wykonawczej 

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Małgorzatę Dobiecką - Woźniak 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Małgorzatę Dobiecką- 

Woźniak 



Lp. Wydział 
II KARNY 

SEKCJA WYKONAWCZA 

5 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 50% 

rep. W – 0% 
rep. Kp – 50 % 

rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawach 
objętych Sekcją 
Wykonawczą–100%,  
- łącznie ze sprawami z 

wniosków o rozłożenie na raty 
i odwołania rat, do czasu 
powrotu z długotrwałej 
nieobecności referendarz Alicji 
Kosińskiej, 
z tym, że rozpoznaje 
wnioski  
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski  
o ułaskawienie w sprawach,  
w których wydała 
orzeczenie, którego dotyczy 
wniosek, 
rep. Kop - 100% 
rep. W – 0% 

MAŁGORZATA 

MAGDALENA 

DOBIECKA - 

WOŹNIAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

rozpoznawanie spraw 

wykonawczych  

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

w sprawach 
wykonawczych 
sędzia 
wyspecjalizowany 
w zakresie 
należności 
sądowych, sprawy 
wykonawcze w 
wydziale 
rozpatruje dwóch 
wyspecjalizowanyc
h sędziów oraz 
referendarz 
sądowy, pozostali 
sędziowie nie 
orzekają w sekcji 
wykonawczej. 
Specjalizacja 
usprawnia pracę 
sekcji wykonawczej 
i ułatwia nadzór 

 



nad pracownikami 
sekcji wykonawczej 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
KIEROWNIK SEKCJI 

WYKONAWCZEJ 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

Pełnomocnik Prezesa Sądu 

do kontaktu z mediami   

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Dorotę Butrym - Hyrsz 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Dorotę Butrym - Hyrsz 

Lp. Wydział II KARNY 
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Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą–0%, z 
tym, że rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których wydała orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek,  
rep. Kop – 0 % 

MONIKA 

PATRYCJA 
OLEJNIK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 



Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie ,wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności SSR Katarzynę Belamri 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Katarzynę Belamri 

Lp. Wydział II KARNY 

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100%  
rep. Ko, Kp  
sprawy objęte zakresem 

działania referendarza 

sądowego 

 

ALICJA KOSIŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% rep. Ko, Kp - spraw objętych zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

Informacje dodatkowe brak 

Lp. Wydział VII KARNY 

1 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 75% 
rep. W –75% 
rep. Kp – 75 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą –75% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą–0%, z 
tym, że rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których wydała orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek,  



rep. Kop – 0 % 

ANNA 

ZOFIA 
MACUR 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Pełnienie funkcji 

Przewodniczącej Wydziału 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym. 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w zakresie orzekania SSR Liwię Olszewską 

zastępowana jest w zakresie orzekania przez SSR Katarzynę Łukomską-

Kurek 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowana jest przez SSR 

Tomasza Holeniewskiego 

Lp. Wydział 
VII KARNY 

SEKCJA WYKONAWCZA 

2 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 50% 
rep. W – 50% 
rep. Kp – 50 %, 
rep. Ko – w sprawa objętych 
Sekcją Wykonawczą – 100%, 
rep. Kop - 100% 
rep. Kp – 50 %, a 100% spraw, 
które sędzia rozpoznaje w 
trakcie tygodniowych dyżurów 
aresztowych: wnioski o 
zastosowanie i przedłużenie 
tymczasowego aresztowania, 
wnioski o przedłużenie nakazu 
opuszczenia lokalu, zażalenia 
na zatrzymanie, wnioski o 
przesłuchanie świadków w 
postępowaniu 
przygotowawczym, wnioski o 
umieszczenie w ośrodku 
strzeżonym. 

rep. Ko – w sprawach w 

przedmiocie wniosku o 

wyłłczenie słdziego – 

100%, w pozostałych  



sprawach nie objętych 
Sekcją Wykonawczą – 0% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą – 100%,  

z tym, że rozpoznaje wnioski o 

rozstrzygniecie wątpliwości 

dotyczących wykonania 

orzeczenia art. 13 § 1 kkw i 

wnioski o ułaskawienie w 

sprawach, w których wydała 

orzeczenie, którego dotyczy 

wniosek oraz wnioski o 

ułaskawienie w sprawach, w 

których orzeczono karę 

grzywny, a orzeczenie wydał 

sędzia, który nie orzeka już w 

Wydziale VII Karnym 

MONIKA WILCZYŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Orzekanie w sekcji 
wykonawczej w sprawach, w 
których nie może podejmować 
decyzji referendarz sądowy 
powoduje, iż sędzia orzekający 
w sprawach wykonawczych w 
zakresie należności sądowych 
musi mieć ograniczony wpływ 
w sprawach „K”, „W” i „Kp”  
do 50% z wyjątkiem spraw 
„Kp”, które sędzia otrzymuje 
w trakcie dyżuru aresztowego. 
Ograniczenie wpływu w 
innych sprawach jest 
warunkiem sprawnego i 
terminowego funkcjonowania 
sekcji wykonawczej 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

sprawy 
wykonawcze w 
wydziale 
rozpatruje 
dwóch 
wyspecjalizowan
ych sędziów oraz 
referendarz 
sądowy, 
pozostali 
sędziowie nie 
orzekają w sekcji 
wykonawczej. 
Specjalizacja 
usprawnia pracę 
sekcji 
wykonawczej i 
ułatwia nadzór 
nad 
pracownikami 
sekcji 
wykonawczej 

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 
 



reguły 

przydziału 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i przedłużenie 

tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu, 

zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie świadków w postępowaniu 

przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w ośrodku strzeżonym, spraw 

rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

rozpoznawanie spraw po uchyleniu orzeczeń wydanych przez SSR Weronikę Gil  

w postępowaniu wykonawczym 

rozpoznawanie spraw po sprzeciwie od orzeczeń referendarza sądowego wydanych  

w postępowaniu wykonawczym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w zakresie orzekania i w sprawach wykonawczych SSR Weronikę Gil 

zastępowana jest w sprawach wykonawczych przez SSR Weronikę Gil 

w pozostałych sprawach zastępowana jest przez SSR Liwię Olszewską 

Lp. Wydział 
VII KARNY 

SEKCJA  WYKONAWCZA 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 50% 
rep. Ko – w sprawach 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100%, 
rep. Kop - 100% 
rep. W – 0% 
rep. Kp – 0 % 

rep. Ko – w sprawach w 

przedmiocie wniosku o 

wyłłczenie słdziego – 

100%, w pozostałych  w 
sprawach nie objętych 
Sekcją Wykonawczą – 0 % 
rep. Ko – w sprawach 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100%, z tym, 
że rozpoznaje wnioski o 
rozstrzygniecie wątpliwości 
dotyczących wykonania 
orzeczenia art. 13 § 1 kkw i 
wnioski o ułaskawienie w 
sprawach, w których wydała 
orzeczenie, którego dotyczy 
wniosek oraz wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których orzeczono karę 
ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności, a 
orzeczenie wydał sędzia, który 
nie orzeka już w Wydziale VII 
Karnym 

WERONIKA 

EWA 
GIL 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Znaczne obciążenie pracą w 
sekcji wykonawczej, bardzo 
duża liczba wniosków 
wpływających do sekcji, które 
należy rozpoznać w terminie 
14 dniowym lub 21 dniowym 
oraz wniosków które należy 
rozpoznać niezwłocznie, 
konieczność podejmowania 
wielu decyzji z urzędu, 
powoduje, iż sędzia orzekający 



w sprawach wykonawczych w 
zakresie jak wskazano wyżej 
musi mieć ograniczony wpływ 
w sprawach „K” do 50%, a 
nadto sędzia nie otrzymuje w 
ogóle spraw „W” oraz spraw 
„Kp” z wyjątkiem spraw „Kp”, 
które sędzia otrzymuje w 
trakcie dyżuru aresztowego 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

sprawy 
wykonawcze w 
wydziale 
rozpatruje 
dwóch 
wyspecjalizowan
ych sędziów oraz 
referendarz 
sądowy, 
pozostali 
sędziowie nie 
orzekają w sekcji 
wykonawczej. 
Specjalizacja 
usprawnia pracę 
sekcji 
wykonawczej i 
ułatwia nadzór 
nad 
pracownikami 
sekcji 
wykonawczej 

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
KIEROWNIK SEKCJI 

WYKONAWCZEJ 

WICEPREZES SĄDU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i przedłużenie 

tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu, 

zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie świadków w postępowaniu 

przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w ośrodku strzeżonym, spraw 

rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

rozpoznawanie spraw po uchyleniu orzeczeń wydanych przez SSR Monikę 

Wilczyńską w postępowaniu wykonawczym 

 

100% spraw, które sędzia rozpoznaje w trakcie tygodniowych dyżurów aresztowych:  

wnioski o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania, wnioski o 

przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu, zażalenia na zatrzymanie, wnioski o 

przesłuchanie świadków w postępowaniu przygotowawczym, wnioski o 

umieszczenie w ośrodku strzeżonym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w sprawach wykonawczych SSR Monikę Wilczyńską  

zastępowana jest w sprawach wykonawczych przez SSR Monikę Wilczyńską  

w pozostałych sprawach zastępowana jest przez SSR Monikę Wilczyńską oraz 

zastępuje w zakresie orzekania SSR Tomasza Holeniewskiego  

w zakresie pełnienia funkcji prezesa w razie nieobecności zastępuje Prezesa Sądu 

Annę Pasek-Gazdę 

 



Lp. Wydział VII KARNY 

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą – 0%, z 
tym, że rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których wydał orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek,  
rep. Kop – 0 % 

TOMASZ 

ARTUR 
HOLENIEWSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w zakresie orzekania SSR Katarzynę Łukomską-Kurek 

zastępowany jest w zakresie orzekania przez SSR Weronikę Gil 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępuje SSR Annę Macur 

Lp. Wydział VII KARNY 

5 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą – 0%, z 
tym, że rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 



wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których wydała orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek,  
rep. Kop – 0 % 

KATARZYNA ŁUKOMSKA - KUREK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 

Koordynator ds 

współpracy 

międzynarodowej i praw 

człowieka w sprawach 

karnych 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w zakresie orzekania SSR Annę Macur 

zastępowana jest w zakresie orzekania przez SSR Tomasza Holeniewskiego  

Lp. Wydział VII KARNY 

6 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

rep. K - 100% 
rep. W – 100% 
rep. Kp – 100 % 
rep. Ko – w sprawach nie 
objętych Sekcją 
Wykonawczą – 100% 
rep. Ko – w sprawa objętych 

Sekcją Wykonawczą – 0%, z 
tym, że rozpoznaje wnioski 
o rozstrzygniecie 
wątpliwości dotyczących 
wykonania orzeczenia art. 
13 § 1 kkw i wnioski o 
ułaskawienie w sprawach, w 
których wydała orzeczenie, 
którego dotyczy wniosek,  

rep. Kop – 0 % 



LIWIA 

JOANNA 
OLSZEWSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

pełni dyżur  według grafika w zakresie wniosków o zastosowanie i 

przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosków o przedłużenie nakazu 

opuszczenia lokalu, zażaleń na zatrzymanie, wniosków o przesłuchanie 

świadków w postępowaniu przygotowawczym, wniosków o umieszczenie w 

ośrodku strzeżonym, spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w zakresie orzekania SSR Monikę Wilczyńską 

zastępowana jest w zakresie orzekania przez SSR Annę Macur  

Lp. Wydział VII KARNY 

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100%  

sprawy objęte zakresem 

działania referendarza 

sądowego 

ANNA 

EWELINA 
KALICIAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% w wypadkach wskazanych w ustawie, w tym w szczególnołci: 

rozpoznawanie wniosków o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika w 

postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, wzywanie do uzupełnienia 



braków formalnych wniosków o sporządzenie uzasadnień wyroków, 

wydawanie zarządzeń w zakresie odmowy przyjęcia wniosków o 

sporządzenie uzasadnień wyroków, wydawanie postanowień w przedmiocie 

ustalenia wysokości kosztów sądowych, czynności w postępowaniu 

wykonawczym dotyczące wykonania wyroków w zakresie należności 

sądowych, świadczeń pieniężnych, i wykonania postanowień o nałożeniu kar 

pieniężnych: wydawanie zarządzeń w przedmiocie wykonania należności 

sądowych dotyczących m.in. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

przez Policję lub kuratora, w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania 

skazanego, w zakresie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wydawanie 

postanowień w zakresie rozłożenia należności sądowych i świadczeń 

pieniężnych na raty, odwołania rozłożenia na raty, zawieszenia postępowania 

wykonawczego, podjęcia postępowania wykonawczego, zamiany kary 

grzywny na pracę społecznie użyteczną, umorzenia należności sądowych, 

umorzenia postępowania wykonawczego, wydawania zarządzeń odnośnie ustalenia 

terminu przedawnienia wykonania kar 

Informacje dodatkowe brak 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

75% - w rep. RNs, Nsm, 
Nkd, oraz w wykazie Nmo – 
losowy przydział spraw 
75%   wykazy Nw, Opm, Op, 
Alk  – losowy przydział 
spraw 
75% - w rep.  RC, RCo, 
RCps, RCz – losowy 
przydział spraw 

 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

EWA BLACHOWSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy  

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału 



według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem urzędowania 

sądów powszechnych 

75% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Aleksandrę Piechocką  

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Marcina Grochmala 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowana jest przez SSR 

Aleksandrę Sikorę 

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Przewodniczącego Wydziału 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – losowy 

przydział spraw 

100 % - w rep.  RC, RCo, 

RCps, RCz – losowy 

przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

WOJCIECH 

RYSZARD 
CIESIELSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału;  

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem 

urzędowania sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 



przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe brak 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – losowy 

przydział spraw 

100 % - w rep.  RC, RCo, 

RCps, RCz – losowy 

przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

ALEKSANDRA PIECHOCKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału 

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem 

urzędowania sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Barbarę Nowak 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Ewę Blachowską  

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Przewodniczącego Wydziału 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  



4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – losowy 

przydział spraw 

100 % - w rep.  RC, RCo, 

RCps, RCz – losowy 

przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

GRAŻYNA 

DANUTA 
LANDYSZKOWSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału 

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem 

urzędowania sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Aleksandrę Sikorę  

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Barbarę Nowak   

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Przewodniczącego Wydziału 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

 

 

 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – losowy 

przydział spraw 

100 % - w rep.  RC, RCo, 

RCps, RCz – losowy 

przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

BARBARA 

ANNA 
NOWAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 

sędzia wizytujący zakłady 

dla nieletnich 

 i zakłady lecznicze osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

wizytuje zakłady  

dla nieletnich  

i zakłady lecznicze osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału 

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem 

urzędowania sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Grażynę Landyszkowską   

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Aleksandrę Piechocką    

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  

Wydziału 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

6 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – losowy 

przydział spraw 



100 % - w rep.  RC, RCo, 

RCps, RCz – losowy 

przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przydział sprawy został 

odmiennie uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

ALEKSANDRA 

ZUZANNA 
SIKORA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 

sędzia wizytujący zakłady 

dla nieletnich 

 i zakłady lecznicze osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

wizytuje zakłady  

dla nieletnich  

i zakłady lecznicze osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału;  

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem 

urzędowania sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Marcina Grochmala   

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Grażynę Landyszkowską   

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępuje SSR Ewę Blachowską 

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  

Wydziału 

  

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

7 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – 

losowy przydział spraw 



100 % - w rep.  RC, 

RCo, RCps, RCz – 

losowy przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, 

gdy przydział sprawy 

został odmiennie 

uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 

BARTOSZ 

PIOTR 
ŻOK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału;  

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem urzędowania 

sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz art. 

741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w przepisie 

art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe brak 

Lp. Wydział III RODZINNY I NIELETNICH  

8 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % - w rep. RNs, 

Nsm, Nkd, oraz w 

wykazie Nmo – losowy 

przydział spraw 

100 %   wykazy Nw, 

Opm, Op, Alk  – 

losowy przydział spraw 

100 % - w rep.  RC, 

RCo, RCps, RCz – 

losowy przydział spraw 

za wyjątkiem sytuacji, 

gdy przydział sprawy 

został odmiennie 

uregulowany w 

regulaminie urzędowania 

sądów powszechnych 



MARCIN 

ANDRZEJ 
GROCHMAL 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

dyżury sędziów rodzinnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 

ustalonym przez Przewodniczącego Wydziału;  

według zasad dla wydziałów rodzinnych zgodnie z regulaminem urzędowania 

sądów powszechnych 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz art. 

741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w przepisie 

art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Ewę Blachowską 

zastępowany jest w razie nieobecności przez SSR Aleksandrę Sikorę 

pełni funkcję sędziego zastępcy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  

Wydziału 

Lp. Wydział 

III RODZINNY I NIELETNICH 

IV PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

50% _Rodzinny i 
Nieletnich 
rep. RCo 
50%_Pracy i Ubez. Społ.  
rep. Np  
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

MARCIN 

PIOTR 
ROSAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 
 



reguły 

przydziału 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 

w rep. RCo – wszystkie sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego. 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

w rep. Np  - wszystkie sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

Informacje dodatkowe 
zastępowany w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przez ref. sąd. 

Michała Orłowskiego 

Lp. Wydział 
IV PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. P; Po, Np, U, Uo 

LIDIA 

MARIA 
IWANOWSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Ewę Niezabitowską  

zastępuje w razie nieobecności od stycznia do czerwca danego roku SSR 

Przemysława Wojnicza 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Ewę Niezabitowską 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowana jest przez SSR Ewę 

Niezabitowską 

Lp. Wydział 
IV PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  

2 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. P; Po, Np, U, Uo 



EWA 

AGATA 
NIEZABITOWSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności SSR Lidię Iwanowską  

zastępuje w razie nieobecności od lipca do grudnia danego roku  

SSR Przemysława Wojnicza 

zastępowana jest w razie nieobecności przez SSR Lidię Iwanowską  

zastępuje SSR Lidię Iwanowską na stanowisku Przewodniczącego Wydziału 

Lp. Wydział 

IV PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  

IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY 

 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 % _IX EGZEKUCYJNY 
rep. Co , Cps 

IV Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych: 
rep. P, Np, Po - 100% 
rep. U, Uo – 0% 
rep.Uz-100% w zakresie 
rozpoznawania zażaleń 
poziomych w sprawach z 
zakresu ubezpieczeń 
społecznych  

PRZEMYSŁAW 

PIOTR 
WOJNICZ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

Brak przydziału spraw w 

zakresu ubezpieczeń 

społecznych w IV Wydział 

Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych uzasadnione 

jest orzekaniem Sędziego w 

pełnym wymiarze w 

Wydziale IX Egzekucyjnym 

oraz jego specjalizacją w 

rozpoznawaniu spraw 

pracowniczych, na co 

wyrazili zgodę pozostali 

Sędziowie tego wydziału 



Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

W IV Wydziale 
Pracy i 
Ubezpieczeń 
Społecznych  
sędzia 
wyspecjalizowany 
w sprawach 
pracowniczych  

 

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

Nadzór nad Egzekucją 

Należności Skarbu 

Państwa 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY IX 

WYDZIAŁU 

EGZEKUCYJNEGO 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

Sprawy w IX Wydziale Egzekucyjnym przydzielane są ze względu na rodzaj 

sprawy, biorąc pod uwagę symbol sprawy. 

SSR Przemysław Wojnicz otrzymuje wszystkie sprawy wpływające do 

wydziału oprócz spraw o symbolu „105” dot. zwolnienia od opłaty sądowej i 

ustanowienia pełnomocnika z urzędu, o symbolu „ 103a” dot. zbiegu 

egzekucji administracyjnej z sądową oraz o symbolu „ 104” dot. nadania 

klauzuli wykonalności 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

W Wydziale IX Egzekucyjnym: 

Zastępuje SSR Joannę Górniak-Ponoś oraz Ref. Annę Bruzdę 

Zastępowany przez SSR Joannę Górniak-Ponoś 

W Wydziale IV Pracy I Ubezpieczeń Społecznych:  
zastępowany : od stycznia do czerwca danego roku przez SSR Lidię Iwanowską 

                      od lipca do grudnia danego roku przez SSR Ewę Niezabitowską 

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
100%  
rep. GU,Gup, GN, Gzd, GUo, 
GUu, GUz, GUk, GR, GRz, 
GRp, GRu, GRs, GReu, GRez, 

GRk, GRo 

EWA 

ZOFIA 
MAŚLANKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 



  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
w zakresie orzekania zastępuje Asesora sądowego Mateusza Mordala  

w zakresie orzekania jest zastępowana przez SSR Annę Lichacz-Bujko 

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
100%  
rep. GU,Gup, GN, Gzd, 
GUo, GUu, GUz, GUk, GR, 
GRz, GRp, GRu, GRs, 
GReu, GRez, GRk, GRo 

WOJCIECH  GÓRNIAK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA 
PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym  

Informacje dodatkowe 

zastępowany przez SSR  Annę Lichacz-Bujko w zakresie Przewodniczącego 

Wydziału 

w zakresie orzekania zastępuje SSR Tomasza Leszczyńskiego  

w zakresie orzekania zastępowany jest przez Asesora sądowego Adriannę 

Popadiuk 



Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
100%  
rep. GU,Gup, GN, Gzd, 
GUo, GUu, GUz, GUk, GR, 
GRz, GRp, GRu, GRs, 
GReu, GRez, GRk, GRo 

TOMASZ 

ZBIGNIEW 
LESZCZYŃSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
w zakresie orzekania zastępuje SSR Annę Lichacz-Bujko  

w zakresie orzekania jest zastępowany przez SSR Wojciecha Górniaka  

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
100%  
rep. GU,Gup, GN, Gzd, 
GUo, GUu, GUz, GUk, GR, 
GRz, GRp, GRu, GRs, 
GReu, GRez, GRk, GRo 

ANNA 

ALEKSANDRA 
LICHACZ - BUJKO 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 



  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

SĘDZIA  

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

zastępuje SSR Wojciech Górniak na stanowisku Przewodniczącego Wydziału 

w zakresie orzekania zastępuje SSR Ewę Maślankę 

w zakresie orzekania jest zastępowana przez SSR Tomasza Leszczyńskiego 

Lp. Wydział 
V GOSPODARCZY  

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS   

5 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

95 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
 
95%  
rep. GU, Gup, GN, Gzd, 
GUo, GUu, GUz, GUk, 
GR, GRz, GRp, GRu, 
GRs, GReu, GRez, GRk, 
Gro 
 
rozpatrywanie skarg na 
orzeczenia referendarzy 
sądowych oraz orzekanie w 
sprawach wyłączonych spod 
kompetencji referendarza 
sądowego w VIII Wydziale 
Gospodarczym  KRS 

ADRIANNA 

MARTA 

 

POPADIUK 

 

 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

rozpatrywanie skarg na 

orzeczenie referendarza 

sądowego oraz orzekanie w 

sprawach wyłączonych spod 

kompetencji referendarza 

sądowego w sprawach 

rejestrowych prowadzonych 

przez VIII Wydział 

Gospodarczy – KRS 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 



ASESOR 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 

przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 

w zakresie orzekania zastępuje SSR Wojciecha Górniaka 

w zakresie orzekania jest zastępowana przez Asesora sądowego Mateusza 

Mordala 

Lp. Wydział 
V GOSPODARCZY  

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS   

6 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

95 %  
rep. GC, GNs, GNc, GCo, 
GCps, WSC 
 
 
95%  
rep. GU, Gup, GN, Gzd, 
GUo, GUu, GUz, GUk, 
GR, GRz, GRp, GRu, 
GRs, GReu, GRez, GRk, 
Gro 
 
rozpatrywanie skarg na 
orzeczenia referendarzy 
sądowych oraz orzekanie w 
sprawach wyłączonych spod 
kompetencji referendarza 
sądowego w VIII Wydziale 
Gospodarczym  KRS 

MATEUSZ 

JERZY 

 

MORDAL 

 

 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

rozpatrywanie skarg na 

orzeczenie referendarza 

sądowego oraz orzekanie w 

sprawach wyłączonych spod 

kompetencji referendarza 

sądowego w sprawach 

rejestrowych prowadzonych 

przez VIII Wydział 

Gospodarczy – KRS 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

ASESOR 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rozpoznawanie zażaleń przewidzianych w przepisie art. 394 1a oraz 

art. 741 par. 2 kpc oraz orzekanie w sprawach zażaleń uregulowanych w 



przepisie art. 767 4 par. 1 1 kpc na postanowienia wydane w Wydziale IX 

Egzekucyjnym 

Informacje dodatkowe 
w zakresie orzekania zastępuje Asesora sądowego Adriannę Popadiuk 

w zakresie orzekania jest zastępowany przez SSR Ewę Maślankę 

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GNc , GCo 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

PAWEŁ 

SEBASTIAN 
ŚWIETLIK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 

REFERENDARZ

SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. GNc i GCo - sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Małgorzatę Ługowską-Szprutę 

zastępowany jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Aleksandrę Nowierską-

Szewczyk 

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GNc , GCo 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego  

MAŁGORZATA 
ŁUGOWSKA-

SZPRUTA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 



  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. GNc i GCo - sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

Informacje dodatkowe 
zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Aleksandrę Nowierską-Szewczyk 

zastępowana jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Pawła Świetlika 

Lp. Wydział V GOSPODARCZY  

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  
rep. GNc , GCo 
sprawy objęte zakresem 
działania referendarza 
sądowego 

ALEKSANDRA 

DIANA 

NOWIERSKA 

SZEWCZYK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

REFERENDARZ 

SĄDOWY 
 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

100% - rep. GNc i GCo - sprawy objęte zakresem działania referendarza 

sądowego oraz czynności w pozostałych sprawach w zakresie objętym 

kompetencją referendarza sądowego 

Informacje dodatkowe 

zastępuje w razie nieobecności ref. sąd. Pawła Świetlika 

zastępowana jest w razie nieobecności przez ref. sąd. Małgorzatę Ługowską-

Szprutę 

Lp. Wydział VI KSIĄG WIECZYSTYCH  

1 Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. Dz KW 



MARIOLA CIEŚLIK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępowana jest przez starszego 

referendarza sądowego Katarzynę Stasiukiewicz lub innego obecnego 

referendarza sądowego;   

zastępuje starszego referendarza sądowego Katarzynę Stasiukiewicz w 

zakresie orzekania 

Lp. Wydział VI KSIĄG WIECZYSTYCH  

2 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. Dz KW 

ELŻBIETA MOLSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 



Informacje dodatkowe 

zastępowana jest przez starszego referendarza sądowego Michała 

Orłowskiego lub w razie jego nieobecności przez innego referendarza; 

 zastępuje starszego referendarza sądowego Michała Orłowskiego 

Lp. Wydział VI KSIĄG WIECZYSTYCH  

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. Dz KW 

MICHAŁ 

FRANCISZEK 
ORŁOWSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 

w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych zastępowany jest przez starszego 

referendarza sądowego Elżbietę Molską lub w razie jej nieobecności przez 

innego referendarza, 

zastępuje starszego referendarza sądowego Elżbietę Molską 

w Wydziale IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zastępuje 

referendarza sądowego Marcina Rosaka 

Lp. Wydział VI KSIĄG WIECZYSTYCH  

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. Dz KW 

KATARZYNA STASIUKIEWICZ 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  



Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 

 na stanowisku Przewodniczącego Wydziału zastępuje starszego referendarza 

sądowego Mariolę Cieślik 

 zastępowana przez starszego referendarza sądowego Mariolę Cieślik  w 

zakresie orzekania lub innego obecnego referendarza sądowego 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

1 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

KAROLINA 

ANNA 
ŚLIWIŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

PRZEWODNICZĄCY 

WYDZIAŁU 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 

na stanowisku Przewodniczącego Wydziału i w zakresie orzekania 

zastępowana jest przez St. Referendarza Sądowego  Annę Borzym  

zastępuje St. Referendarza Sądowego Katarzynę Ciesielską w zakresie 

orzekania 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

ANNA BORZYM 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

nie dotyczy 



2 niższego 

niż 100% 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 

zastępowana jest przez St. Referendarza Sądowego Katarzynę Ciesielską 

zastępuje St. Referendarza Sądowego Karolinę Śliwińską na stanowisku 

Przewodniczącego Wydziału i w zakresie orzekania 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

3 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

KATARZYNA CIESIELSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

Rzecznik dyscyplinarny 
referendarzy sądowych 
okręgu Sądu 
Okręgowego w Zielonej 
Górze 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe 
zastępuje St. Referendarza Sądowego Annę Borzym 

zastępowana jest przez St. Referendarza Sądowego Karolinę Śliwińską 



Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

4 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

JAN 

WOJCIECH 
GŁUCH 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe zastępuje i zastępowany jest przez ref. sąd. Witolda Ignaszewskiego 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

5 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

WITOLD 

MACIEJ 
IGNASZEWSKI 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 



Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe zastępuje i zastępowany jest przez ref. sąd. Jana Głucha 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

6 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

AGNIESZKA KAMIŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe w zakresie orzekania zastępuje i zastępowana przez ref. sąd. Izabelę Wilk 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

7 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

MONIKA 

ANNA 

MALARZ - 

TROCZYŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 



STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe zastępuje i zastępowana jest przez ref. sąd. Hannę Rauchut-Wdowińską 

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

8 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

HANNA 

MARIA 

RAUCHUT - 

WDOWIŃSKA 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 

reguły 

przydziału 

 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe zastępuje i zastępowana jest przez ref. sąd. Monikę Malarz-Troczyńską  

Lp. Wydział 
VIII GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

9 

Imię (imiona) Nazwisko 

Podstawowy 

wskaźnik 

przydziału 

100 %  

rep. NS Rej KRS 

IZABELA 

MARIA 
WILK 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału 

niższego 

niż 100% 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

przydziału inne 

niż 

podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 

służbowe 
Pełnione funkcje 

Inne 

indywidualne 
 



reguły 

przydziału 

STARSZY 
REFERENDARZ 
SĄDOWY 

 

Obowiązki 

niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

brak 

Informacje dodatkowe zastępuje i zastępowana jest przez ref. sąd. Agnieszkę Kamińską  

 

II 

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych: 

Lp. Rodzaj spraw Liczba 

dyżurnych 

i pełniących 

zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi 

i referendarze sądowi 

1 karne II Wydział od 01 lutego 

od 31 lipca 

1 zastępca 

 

sędziowie II Wydziału Karnego 

2 karne VII Wydział od 01 stycznia 

do 31 stycznia 

oraz 

od 01 sierpnia 

do 31 grudnia  

1 zastępca 

 

 

sędziowie VII Wydziału Karnego 

3 cywilne  2 zastępców Sędziowie I Wydziału Cywilnego 

4 rodzinne  6 zastępców Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  

5 pracy 1 zastępca Sędziowie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych 

6 gospodarcze 1 zastępca Sędziowie V Wydziału Gospodarczego 

 


