
 

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu 1) 

 

            1) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.  

2) zmieniony w dniach: 26 stycznia 2021r., 14 września 2021r., 1 stycznia 2022r, 

3 listopada 2022r.    I 

 

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

ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu: 4) 

 

Lp. Wydział5)  I Wydział Cywilny 

1 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

Co  – 100 % 
Nc – 100 % 
Cps - 100 % 
Nc postępowanie nakazowe  - 

100 % 
 

Jadwiga Gil-Pawłowska  Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 
C 
 z uwagi na pełnienie funkcji 

Wiceprezesa Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu
 

11) 

80 %
  

 

Ns 
 z uwagi na pełnienie funkcji 

Wiceprezesa Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu
 

80 % 
 
 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy:              

-w sprawach cywilnych: 

 wg losowego przydziału, 

-w postępowaniu 

wieczystoksięgowym                 

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg 

Wieczystych - wg 

alfabetycznej listy sędziów  

Wydziału Cywilnego. 

 

 

 

 



Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu  

Wiceprezes Sądu  

 

Przewodniczący 

I Wydziału 

Cywilnego  

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- nadzór nad pracą 

Wydziałów: I Cywilnego,              

IV Pracy, V Wydziału Ksiąg 

Wieczystych 
- rozpatrywanie skarg                      

i wniosków dotyczących 

działalności Wydziałów:                     
I Cywilnego,    

IV Pracy, V Wydziału Ksiąg 

Wieczystych oraz 

przyjmowanie interesantów; 
-rozpatrywanie wniosków 

złożonych w trybie ustawy              

o dostępie do informacji 

publicznej oraz wydawanie 

decyzji o odmowie 

udostępnienia informacji 

publicznej 

w sprawach cywilnych, prawa 

pracy i sprawach 

wieczystoksięgowych; 
- sprawowanie nadzoru nad 

działalnością Komorników 

Sądowych przy Sądzie 

Rejonowym w Jarosławiu 

zgodnie z ustawą o 

komornikach sądowych; 
-wykonywanie wszystkich 

czynności zastrzeżonych dla 

Przewodniczącego  

I Wydziału Cywilnego zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami  
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 
-w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur zgodnie z 

planem dyżurów  ustalonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu            

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
-ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody  w tzw. trybie nagłym i wypisania ze 

szpitala  psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego 
-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki 
-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich . 
-wykonywanie innych czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu 

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska  zastępuje w obowiązkach Prezesa Sądu 

Rejonowego w Jarosławiu 
- W razie  nieobecności Przewodniczącego  Wydziału w jego funkcji 

zastępuje go SSR Andrzej Początek, a w przypadku jego nieobecności - 

kolejny najstarszy stażem sędzia orzekający w wydziale. 
-W razie  nieobecności Kierownika Sekcji Nieprocesowej  w jego funkcji 

zastępuje go SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, a w przypadku jej nieobecności     

- kolejny najstarszy stażem sędzia orzekający w wydziale. 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach  kolejny 

sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek, SSR 

Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-Brzyska, 

SSR Anna Drabik. 
- SSR Andrzej Początek – zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR 



Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska. 
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna  
Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Beata Aleksander-Brzyska.             
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska, SSR 

Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek,  

SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Anna Drabik. 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                      

SSR Lucyna Jabłońska. 
  

2 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

C   –  100 % 
 

Ns  – 100 %   
Co  – 100 %  
Nc – postępowanie nakazowe  

– 100 %  
Cps   – 100 %  
N – 100 %  

Andrzej Początek   Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy:                 

-w sprawach cywilnych                

wg. losowego przydziału, 
- w postępowaniu 

wieczystoksięgowym-                        

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg Wieczystych - 

wg alfabetycznej listy sędziów  

Wydziału Cywilnego 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu  

Kierownik Sekcji  

Nieprocesowej             

I Wydziału 

Cywilnego  

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- Wykonuje wszystkie 

czynności zastrzeżone dla 

Kierownika Sekcji 

Nieprocesowej  

I Wydziału Cywilnego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
  

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) -w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur zgodnie 

z planem dyżurów  ustalonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu            

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
-ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody  w tzw. trybie nagłym i wypisania ze 

szpitala  psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego 
-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki 



-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich . 
-wykonywanie innych czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: 
- W razie  nieobecności Przewodniczącego  Wydziału  w jego funkcji 

zastępuje go SSR Andrzej Początek, a w przypadku jego nieobecności - 

kolejny najstarszy stażem sędzia orzekający w wydziale. 
-W razie  nieobecności Kierownika Sekcji Nieprocesowej  w jego funkcji 

zastępuje go SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, a w przypadku jej nieobecności  - 

kolejny najstarszy stażem sędzia orzekający w wydziale. 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach zastępuje 

go kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Andrzej Początek – zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                         

SSR Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska. 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek, SSR 

Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-Brzyska, 

SSR Anna Drabik. 
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna 

Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Beata Aleksander-Brzyska. 
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska,                              

SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek, 

SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Anna Drabik. 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                       

SSR Lucyna Jabłońska. 

3 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

C   –  100 % 
 

Ns  – 100 %   
Co  – 100 %  
Nc – postępowanie nakazowe  

– 100 %  
Cps   – 100 %  
N – 100 %  

Lucyna  Jabłońska  Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)- 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) - 11)- 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy:              

-w sprawach cywilnych: 

 wg losowego przydziału, 

-w postępowaniu 

wieczystoksięgowym                 

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg 

Wieczystych - wg 

alfabetycznej listy sędziów  

Wydziału Cywilnego. 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu  

Sędzia wizytator              

ds. kontroli 

przyjęcia i 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

-Przeprowadzanie kontroli 

przyjęcia i przebywania osób 

z zaburzeniami psychicznymi 



przebywania osób                

z zaburzeniami 

psychicznymi                    

w Specjalistycznym 

Psychiatrycznym 

Zespole Opieki 

Zdrowotnej im. prof. 

Antoniego 

Kępińskiego                        

w Jarosławiu. 

 

w Specjalistycznym 

Psychiatrycznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Antoniego Kępińskiego                        

w Jarosławiu. 
 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)- -  w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur 

zgodnie z planem dyżurów  ustalonym przez Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody  w tzw. trybie nagłym i wypisania ze 

szpitala  psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego 
-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki 
-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich . 
-wykonywanie innych czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału 

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach zastępuje 

go kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna 

Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Beata Aleksander-Brzyska. 
- SSR Andrzej Początek – zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                       

SSR Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska. 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek,                           

SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-

Brzyska, SSR Anna Drabik. 
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska,                              

SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek, 

SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Drabik. 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                           

SSR Lucyna Jabłońska. 
 

4 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   

C   –  100 % 
 

Ns  – 100 %   
Co  – 100 %  
Nc – postępowanie nakazowe  

– 100 %  
Cps   – 100 %  
N – 100 % 

Anna Maria Drabik Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 



Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

-Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy:              

-w sprawach cywilnych: 

 wg losowego przydziału, 

-w postępowaniu 

wieczystoksięgowym                 

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg 

Wieczystych - wg 

alfabetycznej listy sędziów  

Wydziału Cywilnego.  

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu  

Sędzia wizytator do 

przeprowadzania 

wizytacji Domów 

Pomocy Społecznej 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 
Przeprowadzanie wizytacji 

Domów Pomocy Społecznej             

w Jarosławiu, Sośnicy, 

Wysocku i Moszczanach  

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)- -  w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur 

zgodnie z planem dyżurów  ustalonym przez Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody  w tzw. trybie nagłym i wypisania ze 

szpitala  psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego  
-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki  
-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich .  
-wykonywanie innych czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału 

Informacje dodatkowe 

 

15) Zasady zastępstw: 
- SSR Anna Maria Drabik zastępuje w obowiązkach Przewodniczącego               

IV Wydziału Pracy SSR Małgorzatę Filipek 
-w zakresie rozpoznawania spraw z IV Wydziału Pracy zastępuje                          

SSR Małgorzatę Filipek 
-w zakresie rozpoznawania spraw I Wydziału Cywilnego: 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach zastępuje 

go kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska,                         

SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek, 

SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                      

SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Drabik.  
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna 

Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Beata Aleksander-Brzyska.  
- SSR Andrzej Początek – zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                      

SSR Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska. 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek,                      

SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-

Brzyska, SSR Anna Drabik. 
 

 

 

   



5 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

 C  –  100 % 
 

 
Ns  – 100 %  

 

Co  – 100 %  

 Cps   – 100 %  
Nc – postępowanie nakazowe  

– 100 %  

 N – 100 %  

Anna  Roszkowska Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy:              

-w sprawach cywilnych: 

 wg losowego przydziału, 

-w postępowaniu 

wieczystoksięgowym                 

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg 

Wieczystych - wg 

alfabetycznej listy sędziów  

Wydziału Cywilnego.  

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu  

Zastępca 

Rzecznika 

Dyscyplinarnego 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Wykonywanie obowiązków 

Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego 

działającego przy Sądzie 

Okręgowym w Przemyślu. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) - w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur zgodnie 

z planem dyżurów  ustalonym przez Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu  

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” prowadzone w postępowaniu przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, zwolnienie, przedłużenie pobytu cudzoziemca              

w ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonego (świadka) na podstawie art.                 

185 a– 185c kpk 
- inne niezbędne czynności związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności przydzielone na podstawie Zarządzenia Prezesa 

Sądu i Przewodniczącego Wydziału.  

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach zastępuje 

go kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Drabik. 
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna 

Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Beata Aleksander-Brzyska,              
- SSR Andrzej Początek – ,zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                     

SSR Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska. 
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek,                       

SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-

Brzyska, SSR Anna Drabik. 
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska,                            

SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek, 



SSR Lucyna Jabłońska. 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                      

SSR Lucyna Jabłońska. 

 

6 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   

C  –  100 % 
 

 
Ns  – 100 %  

 

Co  – 100 %  

 Cps   – 100 %  
Nc – postępowanie nakazowe  

100 %  

 N – 100 %  
 

Beata Aleksander-

Brzyska 

Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

-Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy                 

w sprawach cywilnych – wg 

losowego przydziału, 
-Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy                  

w postępowaniu 

wieczystoksięgowym-                        

w kolejności wpływu do 

Wydziału Ksiąg Wieczystych - 

wg alfabetycznej listy sędziów 
   

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

 

 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

- w soboty, niedziele, święta  i w dni wolne  od pracy  pełni dyżur zgodnie z 

planem dyżurów  ustalonym przez Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu               

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” prowadzone w postępowaniu przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, zwolnienie, przedłużenie pobytu cudzoziemca                     

w ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonego (świadka) na podstawie art.              

185 a– 185c kpk 
- inne niezbędne czynności związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności przydzielone na podstawie Zarządzenia Prezesa 

Sądu i Przewodniczącego Wydziału  
 

Informacje dodatkowe 

15) 

Zasady zastępstw: 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach zastępuje 

go kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Beata Aleksander-Brzyska – zastępcy: SSR Anna Drabik, SSR Anna 

Roszkowska, SSR Andrzej Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                            

SSR Lucyna Jabłońska 
 



 
- SSR Anna Roszkowska – zastępcy: SSR Lucyna Jabłońska, SSR Andrzej 

Początek, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska, SSR Anna Drabik 
- SSR Lucyna Jabłońska – zastępcy: SSR Anna Roszkowska, SSR Anna 

Drabik, SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,, SSR Beata Aleksander-Brzyska 
- SSR Andrzej Początek – zastępcy:  SSR Jadwiga Gil-Pawłowska,                      

SSR Anna Roszkowska, SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Drabik, SSR Beata 

Aleksander-Brzyska.  
- SSR Jadwiga Gil-Pawłowska – zastępcy: SSR Andrzej Początek,                     

SSR Lucyna Jabłońska, SSR Anna Roszkowska, SSR Beata Aleksander-

Brzyska, SSR Anna Drabik. 
- SSR Anna Drabik – zastępcy: SSR Beata Aleksander-Brzyska,                          

SSRJadwiga  Gil-Pawłowska, SSR Anna Roszkowska, SSR Andrzej Początek, 

SSR Lucyna Jabłońska. 
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Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   

 

- 100% miesięcznego wpływu  

spraw z repertorium Co                 

w zakresie nadawania klauzul 

wykonalności zgodnie z 

art.781 § 11 kpc  oraz 

czynności określonych                         

w art.759 § 11 kpc    
- 100% miesięcznego wpływu 

spraw z repertorium Nc                

w zakresie czynności                     
w postępowaniu 

upominawczym 
 - 100% miesięcznego wpływu  

spraw z repertorium Ns                  

w zakresie czynności      
 w sprawach depozytowych   

za wyjątkiem spraw o 

likwidację niepodjętego 

depozytu. 
 

Robert Zgryźniak Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)   

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 
- 100 % wniosków                              

w postępowaniach 

incydentalnych we wszystkich 

rodzajach spraw  

w zakresie przyznanej przez 

ustawy kompetencji 

referendarza sądowego           

( zwolnienie od kosztów 

sądowych, ustanowienie 

pełnomocnika procesowego              

z urzędu, ustanowienie 

kuratora procesowego, 

sporządzenie wniosku o 

doręczenie korespondencji 

zagranicznej, stwierdzenie 

prawomocności orzeczenia, 



wyliczenie szczegółowej 

wysokości kosztów  procesu 

obciążających strony) 
 

Starszy 

Referendarz 

Sądowy 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

-rozpoznaje sprawy, które 

wpłynęły do jego referatu              

w V Wydziale Ksiąg 

Wieczystych  do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

 

Starszy referendarz Robert Zgryźniak zastępowany jest przez 

referendarza sądowego Ewelinę Wajdę- Fiema                        
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Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   

- 100% miesięcznego wpływu  

spraw z repertorium Co                 

w zakresie nadawania klauzul 

wykonalności zgodnie z 

art.781 § 11 kpc  oraz 

czynności określonych                         

w art.759 § 11 kpc    
- 100% miesięcznego wpływu 

spraw z repertorium Nc                

w zakresie czynności                     
w postępowaniu 

upominawczym 
 - 100% miesięcznego wpływu  

spraw z repertorium Ns                  

w zakresie czynności      
 w sprawach depozytowych   

za wyjątkiem spraw o 

likwidację niepodjętego 

depozytu. 

 

Ewelina  Wajda- Fiema  Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)   

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

- 100 % wniosków                              

w postępowaniach 

incydentalnych we wszystkich 

rodzajach spraw  

w zakresie przyznanej przez 

ustawy kompetencji 

referendarza sądowego           

( zwolnienie od kosztów 

sądowych, ustanowienie 

pełnomocnika procesowego              

z urzędu, ustanowienie 

kuratora procesowego, 

sporządzenie wniosku o 

doręczenie korespondencji 



zagranicznej, stwierdzenie 

prawomocności orzeczenia, 

wyliczenie szczegółowej 

wysokości kosztów  procesu 

obciążających strony) 

Referendarz 

Sądowy 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

 

Referendarz sądowy Ewelina Wajda-Fiema zastępowana jest przez 

starszego referendarza sądowego Roberta Zgryźniaka.  

 

Lp. Wydział5)  II Wydział Karny  

1 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

W -100% 
Kop – 100% 
 

Lucyna Zygmunt Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10)    

K 

 z uwagi na pełnienie funkcji 

Prezesa Sądu Rejonowego                          

w Jarosławiu 

 

11) 

50%   

Kp 

z uwagi na pełnienie funkcji 

Prezesa Sądu Rejonowego     

w Jarosławiu 

50%   

     

   Ko 

 

0% 

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Prezes Sądu 

Rejonowego               

w Jarosławiu 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- kieruje sądem i reprezentuje 

go na zewnątrz z wyjątkiem 

spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, 
- wykonuje czynności                           

z zakresu administracji 

sądowej, wewnętrznego 

nadzoru administracyjnego 

oraz inne przewidziane 

przepisami ustawy Prawo 

o ustroju sądów 

powszechnych oraz 

rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości– Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych, 



-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- Członek Kolegium Sądu 

Okręgowego w Przemyślu 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania 

wyroku w przedmiotowej sprawie.  

W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych 

ważnych powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

   informatyczne (SLPS) 
 

Informacje dodatkowe 

 

Zasady zastępstw: 

-   Prezes Sądu Rejonowego zastępuje w obowiązkach Wiceprezesa 

Sądu.  

- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie 

rozpoznawania spraw II Wydziału Karnego w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Lucyna Zygmunt – SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,                          

SSR Damian Bar, SSR Maria Barbara Śmiałek,                                                    

SSR Radosław Zieliński,                                         

- SSR Maria Barbara Śmiałek- zastępcy:  
SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz ,                             

SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar,  

- SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz –zastępcy: SSR Maria Barbara 

Śmiałek, SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, 

-  SSR Damian Bar – zastępcy: SSR Radosław Zieliński SSR Maria 

Barbara Śmiałek, SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-

Poliśkiewicz 

-SSR Radosław Zieliński –zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,SSR Maria Barbara 

Śmiałek.           

 

                       

 



2. 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

 Ko  - 100 % miesięcznego 

wpływu, z wyłączeniem spraw 

o ułaskawienie,  

w których referent 

wyznaczany jest w oparciu                

o treść art. 562 § 1 kpk;                     

w sprawach  

o ułaskawienie sędzia referent 

wyznaczany jest losowo przez 

narzędzie informatyczne 

(SLPS) tylko w wypadku, gdy 

sędzia orzekający w sprawie, 

której prośba o ułaskawienie 

dotyczy nie orzeka już                       

w wydziale lub z innych 

ważnych powodów. 

Alicja  Jaskuła Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 

K 

11) 

0% 

 

W  0% 

 

Kp  0% 

 

Kop  
 

0% 

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Kierownik Sekcji 

Wykonywania 

Orzeczeń 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- wykonywanie wszystkich 

czynności zastrzeżonych dla 

Kierownika Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 

zgodnie z obowiązującymi  

przepisami  
-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 
pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 



kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
-wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 i Przewodniczącego 

Wydziału  

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania wyroku  
w przedmiotowej sprawie.  
W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba  
 o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych ważnych 

powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 
   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

informatyczne (SLPS) 

Informacje dodatkowe 

 
Zasady zastępstw: 
-SSR Alicja Jaskuła zastępuje w obowiązkach Przewodniczącego                             

II Wydziału Karnego SSR Agatę Szykowny-Poliśkiewicz 
-SSR Alicję Jaskułę zastępuje w obowiązkach  Kierownika Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń Przewodniczący II Wydziału Karnego                                                            

SSR Agata Szykowy Poliśkiewicz.  
- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie rozpoznawania 

spraw Sekcji Wykonywania Orzeczeń w jego czynnościach zastępuje go  

kolejny sędzia  według następującego schematu: 
- SSR Alicja Jaskuła – zastępcy: SSR Jacek Piątek, SSR Radosław Zieliński 

SSR Damian Bar, 
- SSR Jacek Piątek – zastępcy: SSR Alicja Jaskuła, SSR Damian Bar,                      

SSR Radosław Zieliński, 
- SSR Damian Bar- zastępcy : SSR Radosław Zieliński, SSR Alicja Jaskuła  
SSR Jacek Piątek. 
-SSR Radosław Zieliński- zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Jacek Piątek. 

SSR Alicja Jaskuła. 

3. 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   

Ko  - 100 % miesięcznego 

wpływu, z wyłączeniem spraw 

o ułaskawienie,  

w których referent 

wyznaczany jest w oparciu              

o treść art. 562 § 1 kpk;  
 
Kp – 100% 

Jacek  Piątek Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

 

 

 
10)    
K  

 

11)  

   0% 

W 0% 

Kop 0% 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 



Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- w soboty, niedziele, święta   

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 i Przewodniczącego 

Wydziału i Kierownika Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania wyroku 

w przedmiotowej sprawie.  

W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych  

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

informatyczne (SLPS) 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

Zasady zastępstw: 

W Sekcji Wykonywania Orzeczeń: 

 - W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności  

  podjęcia  czynności przez sędziego referenta w zakresie  

  rozpoznawania spraw Sekcji Wykonywania Orzeczeń  

  w jego czynnościach zastępuje go  kolejny sędzia  według     

   następującego schematu: 
- SSR Jacek Piątek – zastępcy: SSR Alicja Jaskuła, SSR Damian Bar,                      

SSR Radosław Zieliński, 
- SSR Alicja Jaskuła – zastępcy: SSR Jacek Piątek, SSR Radosław Zieliński 

SSR Damian Bar, 
- SSR Damian Bar: - zastępcy : SSR Radosław Zieliński, SSR Alicja Jaskuła  
SSR Jacek Piątek. 
- SSR Radosław Zieliński- zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Jacek Piątek. 

SSR Alicja Jaskuła. 

W Wydziale II Karnym w sprawach z rep. Kp w czynnościach sędziego 

zastępuje kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Jacek Piątek –zastępcy: SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata 

Szykowny- Poliśkiewicz, SSR Maria Barbara Śmiałek. 

 

 

 

 



4 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

K - 100% 
W -100% 
Kp – 100% 
Kop – 100% 
 

Agata Szykowny-

Poliśkiewicz 

Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 

Ko 

11) 

   0% 

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Przewodnicząca 

Wydziału II 

Karnego 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- wykonuje wszystkie 

czynności zastrzeżone dla 

Przewodniczącego                             

II Wydziału Karnego zgodnie                

z obowiązującymi przepisami 
- w soboty, niedziele, święta                

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego               

w Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca                        

w ośrodku strzeżonym 

(areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania 

wyroku w przedmiotowej sprawie.  

W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych 

ważnych powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

   informatyczne (SLPS) 

Informacje dodatkowe 
Zasady zastępstw: 
- Przewodniczącego Wydziału w jego funkcji w razie nieobecności zastępuje 

SSR Alicja Jaskuła, a w przypadku jej nieobecności - kolejny najstarszy 



stażem sędzia orzekający w wydziale. 
- Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń w razie nieobecności w jego 

funkcji zastępuje SSR Agata Szykowny– Poliśkiewicz, a w przypadku jej 

nieobecności - kolejny najstarszy stażem sędzia orzekający w Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń. 
- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie rozpoznawania 

spraw II Wydziału Karnego w jego czynnościach zastępuje go  kolejny sędzia 

według następującego schematu: 

- SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz –zastępcy: SSR Maria Barbara 

Śmiałek, SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, 

- SSR Lucyna Zygmunt – SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,                          

SSR Damian Bar, SSR Maria Barbara Śmiałek,                                                    

SSR Radosław Zieliński,                                         

- SSR Maria Barbara Śmiałek- zastępcy:  
SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz ,                             

SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar,  

-  SSR Damian Bar – zastępcy: SSR Radosław Zieliński SSR Maria 

Barbara Śmiałek, SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-

Poliśkiewicz 

-SSR Radosław Zieliński –zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz, SSR Maria Barbara 

Śmiałek.                                 

 

5 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

K - 100% 
W -100% 
Kp – 100% 
Kop – 100% 

Barbara 

Maria 

Śmiałek Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 

Ko 

11) 

0% 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- w soboty, niedziele, święta     

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
-  wnioski o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 



podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 i Przewodniczącego 

Wydziału  
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania 

wyroku w przedmiotowej sprawie.  

W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych 

ważnych powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

  informatyczne (SLPS) 
 

Informacje dodatkowe 

 

Zasady zastępstw: 

- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie 

rozpoznawania spraw II Wydziału Karnego w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Maria Barbara Śmiałek- zastępcy:  
SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz ,                             

SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, 

- SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz –zastępcy: SSR Maria Barbara 

Śmiałek, SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, 

- SSR Lucyna Zygmunt – SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,                          

SSR Damian Bar, SSR Maria Barbara Śmiałek,                                                    

SSR Radosław Zieliński,                                         

-  SSR Damian Bar – zastępcy: SSR Radosław Zieliński SSR Maria 

Barbara Śmiałek, SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-

Poliśkiewicz 

-SSR Radosław Zieliński –zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,SSR Maria Barbara 

Śmiałek.      
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Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

K  –  100 %  
W –  100 %  

Kop  –  100 %  
 

 

 

Damian 

 

 

Bar 

Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10)  

Kp    
z uwagi na 20% 

  wpływu w SWO 

11)  
20 % Tylko sprawy 

wpływające  w ramach 

pełnionego dyżuru 
 



 

  Ko 

 

z wyłączeniem spraw                      

o ułaskawienie,  

w których referent 

wyznaczany jest w oparciu              

o treść art. 562 § 1 kpk;                

w sprawach 

o ułaskawienie sędzia referent 

wyznaczany jest losowo przez 

narzędzie informatyczne 

(SLPS) tylko w wypadku, gdy 

sędzia orzekający w sprawie, 

której prośba o ułaskawienie 

dotyczy nie orzeka już w 

wydziale lub z innych 

ważnych powodów 

 
Niższy wskaźnik procentowy  

w sprawach  Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 

wynika z faktu, iż sędzia 

orzeka w pełnym zakresie                    

w II Wydziale Karnym 

    
      20 %  

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezesa Sądu Rejonowego                

w Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca                                   

w ośrodku strzeżonym 

(areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu, 

Przewodniczącego Wydziału   

i Kierownika Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 
- udział w posiedzeniach 

Kolegium Sądu Okręgowego 

w Przemyślu- w charakterze, 

delegata. 
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia w przypadku wydania 

wyroku w przedmiotowej sprawie.  



i zadań sądu W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych 

ważnych powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

informatyczne (SLPS) 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie 

rozpoznawania spraw II Wydziału Karnego w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny sędzia  według następującego schematu: 

-  SSR Damian Bar – zastępcy: SSR Radosław Zieliński SSR Maria 

Barbara Śmiałek, SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-

Poliśkiewicz, 

- SSR Maria Barbara Śmiałek- zastępcy:  
SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz ,                             

SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, 

- SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz –zastępcy: SSR Maria Barbara 

Śmiałek, SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, 

- SSR Lucyna Zygmunt – SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,                          

SSR Damian Bar, SSR Maria Barbara Śmiałek,                                                    

SSR Radosław Zieliński,                                         

-SSR Radosław Zieliński –zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,SSR Maria Barbara 

Śmiałek.                

W Sekcji Wykonywania Orzeczeń: według następującego schematu: 
- SSR Jacek Piątek – zastępcy: SSR Alicja Jaskuła, SSR Damian Bar,                      

SSR Radosław Zieliński, 
- SSR Alicja Jaskuła – zastępcy: SSR Jacek Piątek, SSR Radosław Zieliński 

SSR Damian Bar, 
- SSR Damian Bar: - zastępcy : SSR Radosław Zieliński, SSR Alicja Jaskuła  
SSR Jacek Piątek. 
SSR Radosław Zieliński- zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Jacek Piątek. SSR 

Alicja Jaskuła. 
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Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

  8)  
K  –  100 %  
Kp –  100 %  

Kop  –  100 %  

Radosław  Zieliński Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

  9) 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

 

 

 
10)  

W  
z uwagi na 20% 

   wpływu w SWO 

 

Ko 
Niższy wskaźnik procentowy  

w sprawach  Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 

wynika  z faktu, iż sędzia 

orzeka w pełnym zakresie                    

w II Wydziale Karnym 

11) 

 60% 

  

 

 

20 % 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 



Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezesa Sądu Rejonowego                

w Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
-  sprawy „K” i „W” 

prowadzone w postępowaniu 

przyśpieszonym 
- wnioski o umieszczenie, 

zwolnienie, przedłużenie 

pobytu cudzoziemca                                   

w ośrodku strzeżonym 

(areszcie) 
- wnioski o przesłuchanie 

pokrzywdzonego (świadka) na 

podstawie art. 185 a– 185c 

kpk 
- inne niezbędne czynności 

związane z wykonywaniem 

orzeczeń sądowych 
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu, 

Przewodniczącego Wydziału   

i Kierownika Sekcji 

Wykonywania Orzeczeń 
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) Sprawy w przedmiocie ułaskawienia tylko w przypadku wydania 

wyroku w przedmiotowej sprawie.  

W przypadku, gdy Sędzia orzekający w sprawie, której prośba                

o ułaskawienie dotyczy nie orzeka już w wydziale lub z innych 

ważnych powodów nie może być rozpoznana przez tego sędziego. 

   sędzia referent wyznaczany jest losowo przez narzędzie   

informatyczne (SLPS) 

Informacje dodatkowe 

 

Zasady zastępstw: 

- W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez sędziego referenta w zakresie 

rozpoznawania spraw II Wydziału Karnego w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny sędzia  według następującego schematu: 

-SSR Radosław Zieliński –zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt,SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz, SSR Maria Barbara 

Śmiałek.               

-  SSR Damian Bar – zastępcy: SSR Radosław Zieliński SSR Maria 

Barbara Śmiałek, SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-

Poliśkiewicz, 

- SSR Maria Barbara Śmiałek- zastępcy:  
SSR Lucyna Zygmunt, SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz ,                             

SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, 

- SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz –zastępcy: SSR Maria Barbara 

Śmiałek, SSR Radosław Zieliński, SSR Damian Bar, SSR Lucyna 

Zygmunt, 

- SSR Lucyna Zygmunt – SSR Agata Szykowny-Poliśkiewicz,                          

SSR Damian Bar, SSR Maria Barbara Śmiałek, SSR Radosław 

Zieliński. 

                                           

W Sekcji Wykonywania Orzeczeń: według następującego schematu: 
- SSR Radosław Zieliński- zastępcy: SSR Damian Bar, SSR Jacek Piątek. 



SSR Alicja Jaskuła. 
- SSR Jacek Piątek – zastępcy: SSR Alicja Jaskuła, SSR Damian Bar,                      

SSR Radosław Zieliński, 
- SSR Alicja Jaskuła – zastępcy: SSR Jacek Piątek, SSR Radosław Zieliński 

SSR Damian Bar, 
- SSR Damian Bar: - zastępcy : SSR Radosław Zieliński, SSR Alicja Jaskuła  
SSR Jacek Piątek. 

Lp. Wydział5)   III Wydział Rodzinny 

1 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

  8)  RC, Nkd, Nw, Nsm, 

Opm, Nmo, RCo, RCz, 

RCps, Op, Alk, Nw - 100%  
 

Wioletta Lotycz Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

  9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Przewodniczący 

Wydziału III 

Rodzinnego 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- wykonuje wszystkie 

czynności zastrzeżone dla 

Przewodniczącego III 

Wydziału Rodzinnego                

i Nieletnich zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami  
- pełnienie dyżurów w dniach 

powszednich w sprawach              

z  ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym w co 

trzeci tydzień   
-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego           

w Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
- ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym                    

i wypisania ze szpitala  

psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza           

i dentysty w przedmiocie 

zezwolenia  na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego  
-osób małoletnich 

wymagających podjęcia 

czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki  
-ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich w  



przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych 

wobec nieletnich .  
- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 
- sprawy opiekuńcze i nieletnich podlegają przydziałowi z uwzględnieniem 

§56 ust.1-6  Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U.2019 

poz. 1141 ze.zm.)  z wyłączeniem spraw podlegających przydziałowi 

sędziemu dyżurującemu, 

- z ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego  
- z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  
- z ustawy o zawodzie lekarza i dentysty  
- opiekuńczych  
-sprawy związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach 

opiekuńczych i nieletnich  
-wykonywanie czynności związanych z przebiegiem postępowania 

odwoławczego  do przedstawienia akt sądowi odwoławczemu. 
 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

 

W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału w jego funkcji 

zastępuje go SSR Małgorzata Filipek, a w przypadku jej nieobecności 

SSR Dominika Bujar 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach  

zastępuje go kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Wioletta Lotycz –zastępcy: SSR Małgorzata Filipek,                          

SSR Dominika Bujar 

- SSR Małgorzata Filipek – zastępcy: SSR Dominika Bujar,                         

SSR Wioletta Lotycz, 

- SSR Dominika Bujar - zastępcy  SSR Małgorzata Filipek,                         

SSR Wioletta Lotycz 
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Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)  

RC, Nkd, Nw, Nsm, Opm, 

Nmo, RCo, RCz, RCps, Op, 

Alk, Nw - 100% 

Dominika Bujar Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 
- pełnienie dyżurów w dniach 

powszednich w sprawach  z  

ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym w co 

trzeci tydzień   
-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 



dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
- ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym i 

wypisania ze szpitala  

psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza i 

dentysty w przedmiocie 

zezwolenia  na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego  
-osób małoletnich 

wymagających podjęcia 

czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki  
-ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich w  

przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych 

wobec nieletnich .  
-- wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu. 
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

- sprawy opiekuńcze i nieletnich podlegają przydziałowi z uwzględnieniem 

§56 ust.1-6 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U.2019 

poz. 1141 ze.zm.)  z wyłączeniem spraw podlegających przydziałowi 

sędziemu dyżurującemu, 
- z ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego  
- z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  
- z ustawy o zawodzie lekarza i dentysty  
- opiekuńczych  
-sprawy związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach 

opiekuńczych i nieletnich  
-wykonywanie czynności związanych z przebiegiem postępowania 

odwoławczego  do przedstawienia akt sądowi odwoławczemu. 
 

Informacje dodatkowe 

15)  

 

W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału w jego funkcji 

zastępuje go SSR Małgorzata Filipek, a w przypadku jej nieobecności 

SSR Dominika Bujar 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach  

zastępuje go kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Wioletta Lotycz –zastępcy: SSR Małgorzata Filipek,                      

SSR Dominika Bujar 

- SSR Małgorzata Filipek – zastępcy: SSR Dominika Bujar,                   

SSR Wioletta Lotycz, 

- SSR Dominika Bujar - zastępcy  SSR Małgorzata Filipek,  SSR 

Wioletta Lotycz 

 

 

 



3 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)   75 %  

 RC, Nkd, Nw, Nsm, Opm, 

Nmo, RCo, RCz, RCps, Op, 

Alk, Nw 

 

Małgorzata  Filipek Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)   

z uwagi na 100% wpływu                 

w IV Wydziale Pracy 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 

 

11)  

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Przewodniczący 

IV Wydziału 

Pracy 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- pełnienie dyżurów w dniach 

powszednich w sprawach               

z  ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym w co 

trzeci tydzień   
 
-  w soboty, niedziele, święta  

i w dni wolne  od pracy  pełni 

dyżur zgodnie z planem 

dyżurów  ustalonym przez 

Prezes Sądu Rejonowego w 

Jarosławiu  i w ramach 

pełnionego dyżuru rozpoznaje 

sprawy  z zakresu: 
- ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  w przedmiocie 

przyjęcia  do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody  

w tzw. trybie nagłym i 

wypisania ze szpitala  

psychiatrycznego 
-ustawy o zawodzie lekarza              

i dentysty w przedmiocie 

zezwolenia  na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego  
-osób małoletnich 

wymagających podjęcia 

czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki  
-ustawy o postępowaniu                 

w sprawach nieletnich                    

w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych 

wobec nieletnich .  
-wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

- sprawy opiekuńcze i nieletnich podlegają przydziałowi z uwzględnieniem 

§56 ust.1-6 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 

poz. 1141 ze.zm.)  z wyłączeniem spraw podlegających przydziałowi 

sędziemu dyżurującemu, 
- z ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego  



- z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  
- z ustawy o zawodzie lekarza i dentysty  
- opiekuńczych  
-sprawy związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach 

opiekuńczych i nieletnich  
-wykonywanie czynności związanych z przebiegiem postępowania 

odwoławczego  do przedstawienia akt sądowi odwoławczemu. 
 

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich: 

W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału w jego funkcji 

zastępuje go SSR Małgorzata Filipek, a w przypadku jej nieobecności 

SSR Dominika Bujar 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez sędziego referenta  w jego czynnościach  

zastępuje go kolejny sędzia  według następującego schematu: 

- SSR Wioletta Lotycz –zastępcy: SSR Małgorzata Filipek,                     

SSR Dominika Bujar 

- SSR Małgorzata Filipek – zastępcy: SSR Dominika Bujar,                     

SSR Wioletta Lotycz, 

- SSR Dominika Bujar - zastępcy   SSR Małgorzata Filipek,    

SSR Wioletta Lotycz 

Lp. Wydział5) 

 

 

 IV Wydział Pracy  

1 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

 

P – 100% 

Po – 100% 

Np. – 100% 

 

Małgorzata Filipek Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

 

 

 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

Przewodniczący 

Wydziału IV 

Pracy 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 
-wykonuje wszystkie czynności 

zastrzeżone dla 

Przewodniczącego                         

IV Wydziału Pracy zgodnie            

z obowiązującymi przepisami  
 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

Informacje dodatkowe 

15) Zasady zastępstw: w IV Wydziale Pracy: 

- W razie nieobecności przewodniczącego IV Wydziału Pracy w jego 

funkcji zastępuje go SSR Anna Drabik, 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez SSR Małgorzata Filipek w czynnościach  

zastępuje ją  SSR Anna Drabik 
 



2 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

 

 

Anna Maria  Drabik Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

 

9) 

 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Jarosławiu 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

  Rozpoznaje sprawy, które wpłynęły do jej referatu w wydziale                               

IV Pracy do dnia 31 grudnia 2017r. 

Informacje dodatkowe 

15)  

Zasady zastępstw: 

- SSR Anna Maria Drabik zastępuje w obowiązkach 

Przewodniczącego IV Wydziału Pracy SSR Małgorzatę Filipek 

-w zakresie rozpoznawania spraw z IV Wydziału Pracy zastępuje          

SSR Małgorzatę Filipek  

L.p. Wydział5) V Wydział Ksiąg Wieczystych  

1 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

DZKW, Zd - 100% 

 

 

 Katarzyna  Nowak  Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

- Wykonuje wszystkie 

czynności zastrzeżone dla 

Przewodniczącego                         

V Wydziału Ksiąg 

Wieczystych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
-wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 

 

Starszy 

referendarz 

sądowy 

Przewodniczący 

V Wydziału 

Ksiąg 

Wieczystych 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

 

 

 



Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

Informacje dodatkowe 

 

Zasady zastępstw: 

- W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału  w jego funkcji 

zastępuje go referendarz sądowy Łukasz Zawadzki, a w przypadku 

jego nieobecności referendarz Maciej Sierpiński 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez referendarza sądowego  w jego 

czynnościach zastępuje go  kolejny referendarz  według następującego 

schematu: 

- st. ref.  Katarzyna Nowak– zastępcy: ref. Łukasz Zawadzki,                 

ref. Maciej Sierpiński.  

- ref. Łukasz Zawadzki  – zastępcy: st. ref.  Katarzyna Nowak,                             

ref. Maciej Sierpiński 

- ref. Maciej Sierpiński –zastępcy:, st. ref.  Katarzyna Nowak,                          

ref. Łukasz Zawadzki, 

 

2 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

DZKW, Zd - 100% 

 

 Łukasz  Zawadzki Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

-wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 i Przewodniczącego 

Wydziału 

Referendarz 

sądowy 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

- W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału  w jego funkcji 

zastępuje go referendarz sądowy Łukasz Zawadzki, a w przypadku 

jego nieobecności referendarz Maciej Sierpiński 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia czynności przez referendarza sądowego  w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny referendarz  według następującego schematu: 

- ref. Łukasz Zawadzki  – zastępcy: st. ref.  Katarzyna Nowak,                          

ref. Maciej Sierpiński 

-st. ref. Katarzyna Nowak– zastępcy: ref. Łukasz Zawadzki,                                

ref. Maciej Sierpiński,  

- ref. Maciej Sierpiński– zastępcy: st. ref.  Katarzyna Nowak,                                        

ref. Łukasz Zawadzki. 

 

 

 



II 

 

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych16): 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

DZKW, Zd - 100% 

 Maciej Sierpiński Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

   9) 

Wskaźniki przydziału 

inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione 

funkcje 

Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

-wykonuje inne czynności 

przydzielone na podstawie 

Zarządzenia Prezesa Sądu 

 i Przewodniczącego 

Wydziału 

Referendarz 

sądowy 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

Informacje dodatkowe 

Zasady zastępstw: 

- W razie  nieobecności przewodniczącego  wydziału  w jego funkcji 

zastępuje go referendarz sądowy Łukasz Zawadzki, a w przypadku 

jego nieobecności referendarz Maciej Sierpiński 

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w razie niemożności 

podjęcia  czynności przez referendarza sądowego w jego czynnościach 

zastępuje go  kolejny referendarz  według następującego schematu: 

- ref. Maciej Sierpiński –zastępcy: st. ref.  Katarzyna Nowak,                        

ref. Łukasz Zawadzki, 

- st. ref.  Katarzyna Nowak– zastępcy: ref. Łukasz Zawadzki,                                

ref. Maciej Sierpiński. 

- ref. Łukasz Zawadzki  – zastępcy: st. ref.  Katarzyna Nowak,               

ref. Maciej Sierpiński. 

Lp. Rodzaj spraw Liczba 
dyżurnych i 
pełniących 
zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi  
i referendarze sądowi 

117) sprawy karne                                                   

w II Wydziale Karnym  

1 dyżurny 

1 zastępca 

 

 

sędziowie II Wydziału Karnego oraz                             

sędziowie I Wydziału Cywilnego 

2 sprawy rodzinne                                 

w III Wydziale 

Rodzinnym i Nieletnich  

1 dyżurny 

1 zastępca 

 

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego                          

i Nieletnich oraz sędziowie I Wydziału 

Cywilnego 


