
Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Siedlcach 

1) obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku 

2) zmieniony w dniach: 

a) 26 kwietnia 2021 roku 

b)  

I  

Przydział  sędziów do wydziałów sądu, 
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań  sądu: 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

1. Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

50 °A 

Joanna 
Małgorzata 

Nowowiejska- 
Maciejewska 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 

pełnienie funkcji 
przewodniczącej wydziału 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Okręgowego w 
Sądzie 
Rejonowym w 
Siedlcach 

Przewodnicząca 
I Wydziału 

Cywilnego 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za 	wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na terenie 	właściwości 	Sądu 
Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 
rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 



2.  Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

90% 

Joanna Pawlik- 
Borkowska 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż100% 

pełnienie funkcji zastępcy 
przewodniczącej wydziału 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Peknione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału12) 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Zastępca 
Przewodniczącej 
I Wydziału 
Cywilnego 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na 	terenie 	właściwości 	Sądu 
Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 
rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego.Przyjmuje i dekretuje skargi na orzeczenia referendarzy 
sądowych. Rozpoznaje skargi na referendarzy sądowych w VI Wydziale Ksiąg 
Wieczystych w Siedlcach i VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z 
siedzibą  w Łosicach. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

3.  Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Monika Jaszczuk- 
Orzylowska 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje  lime  indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za 	wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na 	terenie 	właściwości 	Sądu 
Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 



rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

4.  Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Krzysztof Pawlukowski Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 12) 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka w 	sprawach 	cywilnych, 	za wyjątkiem 	spraw przewidzianych dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na 	terenie 	właściwości 	Sądu 
Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 
rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydzial Cywilny 

5.  Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Grzegorz Uszyński Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za 	wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na terenie 	właściwości 	Sądu 



Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 
rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Lp. Wydzial I Wydzial Cywilny 

6. Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Aneta 
Bożena 

żylka Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguly 
l  2 przydziału 	) 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka w 	sprawach 	cywilnych, 	za wyjątkiem 	spraw przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Dokonuje 
kontroli 	kancelarii 	komorników 	działających 	na 	terenie 	właściwości 	Sądu 
Rejonowego w Siedlcach. Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do 
rozpoznania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Lp. Wydzial I Wydzial Cywilny 

1 Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Marta Golębiowska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Asesor sądowy 
Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za 	wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dl. 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dl. 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania 



systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Bierze 
udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń  w innym 
wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

2 Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału  

100% 

Hubert  Piotr Szczepaniak Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziatu12)  

Asesor sądowy 
Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka w 	sprawach 	cywilnych, 	za wyjątkiem 	spraw przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Bierze 
udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń  w innym 
wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

3 Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Angelika Maria Wolak Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Asesor sądowy 
sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki nieżwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za wyjątkiem 	spraw 	przewidzianych 	dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 



referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Bierze 
udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń  w innym 
wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydzial Cywilny 

4 Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Grzegorz Kurpiński Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pelnione funkcje Inne indywidualne regal)/ 
przydziału l  2) 

Asesor sądowy 
Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguly 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

Orzeka 	w 	sprawach 	cywilnych, 	za 	wyjątkiem 	spraw przewidzianych dla 
referendarzy, a na zarządzenie prezesa także w sprawach przewidzianych dla 
referendarzy, zgodnie z przydzialem dokonywanym na zasadach losowania w 
systemie SLPS. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych I Wydziału 
Cywilnego w przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Bierze 
udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń  w innym 
wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

I Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Anna Sobieszczańska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Starszy 
referendarz 
sądowy Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 



Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

100 % udziału w przydziale wpływających do Wydziału spraw należących do 
kompetencji referendarza sądowego, przy czym sprawy przydzielane są  według 
kolejności ich wpływu do sądu. 

Informacje dodatkowe W czasie urlopu lub innej nieobecności zastępuje referendarza sądowego Joannę  
Matusik-Wojewódzką  i sama jest przez nią  zastępowana. Nadzoruje egzekucje z 
nieruchomości prowadzone przez komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym 
w Siedlcach. 

Lp. Wydział  I Wydział  Cywilny 

2 Imię(imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Joanna Matusik- 
Wojewódzka 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
ni2100% 
Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Referendarz 
sądowy Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach  

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

lime  ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 

100 % udziału w przydziale wpływających do Wydziału spraw należących do 
kompetencji referendarza sądowego, przy czym sprawy przydzielane są  według 
kolejności ich wpływu do sądu. 

Informacje dodatkowe W czasie urlopu lub innej nieobecności zastępuje starszego referendarza sądowego 
Annę  Sobieszczańską  i sama jest przez nią  zastępowana. Nadzoruje egzekucje z 
nieruchomości prowadzone przez komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym 
w Siedlcach. 

Lp. Wydzial5)  II Wydzial Karny 

1 Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

50% 

Iwona Anna Więckiewicz 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 Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Przewodnicząca 
II Wydziału 
Karnego 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Przewodniczy II Wydziałowi Karnemu, wykonuje — z upoważnienia Prezesa Sądu 
czynności z kodeksu postępowania karnego wskazane dla Prezesa Sądu, za 



wyjątkiem przedłużania terminu do sporządzania uzasadnienia, czynności wskazane 
w art.47b§3USP oraz w Dziale III i V Regulaminu urzędowania sądów 
powszechnych. Zastępuje innych sędziów i asesorów II Wydziału Karnego w 
przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — 
zgodnie z planem dyżurów. 

Lp. Wydzial5)  II Wydzial Karny 

2 Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

25% 

Agnieszka Tomasiewicz- 
Celińska 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

pełnienie funkcji prezesa sądu 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne regal)/ 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Prezes Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem13)  

Inne ogólne  reply  
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje innych sędziów i asesorów II Wydziału Karnego w przypadku ich 
nieobecności - zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — zgodnie z 
planem dyżurów. 

Lp. Wydzials)  II Wydział  Karny 

3 Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

90% 

Daniel 
Marcin 

Kędzia Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

pełnienie funkcji zastępcy 
przewodniczącego wydziału 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Zastępca 
Przewodniczącej 
II Wydziału 
Karnego 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 

Zastępuje innych sędziów i asesorów II Wydziału Karnego w przypadku ich 
nieobecności - zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — zgodnie z 
planem dyżurów. 

Lp. Wydział')  II Wydział  Karny 



4 Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Urszula 
Janina 

Karasek Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne  reply  
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje innych sędziów i asesorów II Wydziału Karnego w przypadku ich 
nieobecności - zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — zgodnie z 
planem dyżurów. 

Lp. Wydzial5)  II Wydział  Karny 

5 Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

75% spraw wpływających do II 
Wydziału Karnego 
25% spraw wpływających do Sekcji 
Wykonawczej 

Małgorzata 
Anna 

Semeniuk Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje innych sędziów i asesorów II Wydziału Karnego w przypadku ich 
nieobecności - zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — zgodnie z 
planem dyżurów. 

Lp. Wydzial5)  II Wydział  Karny 

6 Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

25% spraw wpływających do II 
Wydziału Karnego 
75% spraw wplywających do Sekcji 
Wykonawczej 



Magdalena 
Agata 

Banasiuk Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

pełnienie funkcji kierownika sekcji 
wykonawczej 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału" 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Kierownik Sekcji 
Wykonawczej 
Sądu Rejonowego 
w Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje innych sędziów I asesorów II Wydziału Karnego w przypadku ich 
nieobecności - zgodnie z planem zastępstw. Pełni dyżury aresztowe — zgodnie z 
planem dyżurów. 

Lp. Wydzials)  III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

1 Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 50% 

Jolanta Dorota Warsz Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

pełnienie funkcji wiceprezesa i 
przewodniczącej wydziału 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Wiceprezes Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach, 
Przewodnicząca 
III Wydziału 
Rodzinnego i 
Nieletnich 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

pełni dyżuryw celu rozpoznania spraw rodzinnych i nieletnich, o których mowa §2 
pkt.5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych , wydawania zarządzeń  w 
wykazie Nmo, w trybie  art.  26 upn, wysłuchania i rozprawy na terenie  SP  ZOZ w 
Siedlcach Oddział  Psychiatryczny. 

Informacje dodatkowe zastępuje innych sędziów w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich podczas ich 
nieobecności, zgodnie z ustalonym planem zastępstw i dyżurów 

Lp. Wydzial5)  III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

2 Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 100% 



Anna Renata Boruta Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

pełni dyżuryw celu rozpoznania spraw rodzinnych i nieletnich, o których mowa §2 
pkt.5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych , wydawania zarządzeń  w 
wykazie Nmo, w trybie  art.  26 upn, wysłuchania i rozprawy na terenie  SP  ZOZ w 
Siedlcach Oddział  Psychiatryczny. 

nformacje dodatkowe 
Zastępuje Przewodniczącą  Wydziału oraz zastępuje innych sędziów w III Wydziale 
Rodzinnym i Nieletnich podczas ich nieobecności, zgodnie z ustalonym planem 
zastępstw i dyżurów 

Lp. Wydzial5)  III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

Imię  (imiona) Nazwisko7)  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 100% 

Jarosław Makula Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

pełni dyżuryw celu rozpoznania spraw rodzinnych i nieletnich, o których mowa §2 
pkt.5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych , wydawania zarządzeń  w 
wykazie Nmo, w trybie  art.  26 upn, wysłuchania i rozprawy na terenie  SP  ZOZ w 
Siedlcach Oddział  Psychiatryczny. 

I nformacje dodatkowe 
zastępuje innych sędziów w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich podczas ich 
nieobecności, zgodnie z ustalonym planem zastępstw i dyżurów 

Lp. Wydzial5)  III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

4 Imię  (imiona) Nazwisko7)  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 100% 

Agnieszka Otulak- 
Centkowska 

Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 



Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Wizytator zakładów 
dla nieletnich i 
zakładów 
leczniczych osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi na 
obszarze Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne regal)/ 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

pełni dyżury w celu rozpoznania spraw rodzinnych i nieletnich, o których mowa §2 pkt.5 
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wydawania zarządzeń  w wykazi: 
Nmo, w trybie  art.  26 upn, wysłuchania i rozprawy na terenie  SP  ZOZ w Siedlcac 
Oddział  Psychiatryczny oraz przeprowadza kontrolę  legalności przyjęcia i przebywani. 
osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomoc 
społecznej na podstawie  art.  43 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowi. 
psychicznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawi. 
stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz 
U. z dnia 29 grudnia 2018 r.) oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń  • 
skierowaniu 	nieletniego 	do 	ośrodków, 	organizacji 	o 	instytucji 	na 	podstawi: 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawi: 
szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie 
orzeczeń 	w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2009 r., Nr 107,poz. 894) w placówkac 
położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach -w terminac 
określonych przez obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z aktualnym wykazem 
przedstawionym Prezesowi Sądu Okręgowego. 

Informacje dodatkowe 
zastępuje innych sędziów w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich podczas ich 
nieobecności, zgodnie z ustalonym planem zastępstw i dyżurów 

Lp. Wydział 	 1 	IV Wydział  Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych 
I. Imię(imiona) Nazwisko Podstawowywskaźnikp 

rzydzialu 
75% 

Joanna 
Małgorzata 

Wardak Uzasadnieniepodstawoweg 
owskaźnikaprzydzialuniższ 
ego 
nit100% 

pełnienie funkcji przewodniczącej 
wydziału 

Wskaźnikiprzydzialu 
inneniżpodstawowy 

Wysokośćwskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pelnionefunkcje Inneindywidualneregulypr 
zydzialu 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Przewodnicząca 
IV Wydziału 

Pracy i 
Ubezpieczeń  
Społecznych 

Obowiązkiniezwiązane 
zprzydzialem 

Inneogólneregulyprz 
ydzialu spraw i 
zadańsądu 
Informacjedodatkowe Zastępuje sędziego Roberta Nowotniaka w przypadku jego nieobecności zgodnie z 

planem zastępstw. 
Lp. Wydział 	 IV Wydział  Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych 



2. 
Imię(imiona) Nazwisko Podstawowywskaźnikp 

rzydzialu 
100% 

Robert Nowotniak Uzasadnieniepodstawoweg 
owskaźnikaprzydziahmiższ 
ego 
ni2100% 
Wskaźnikiprzydzialu 
inneniżpodstawowy 

Wysokośćwskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pelnionefunkcje Inneindywidualneregulypr 
zydzialu 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Obowiązkiniezwiązane 
zprzydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i 
zadań  sądu 
Informacje dodatkowe Zastępuje sędziego Joannę  Wardak w przypadku jej nieobecności zgodnie z planem 

zastępstw. 
Lp. Wydzial V Wydzial Gospodarczy 

1.  Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

50% 

Krzysztof Lach Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

pełnienie funkcji przewodniczącego 

wydziału 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Przewodniczący V 
Wydzialu 
Gospodarczego 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w 
innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Informacje dodatkowe Zastępuje innych sędziów V Wydziału Gospodarczego w przypadku ich 
nieobecności- zgodnie z 	lanem zastępstw. 

Lp. Wydzial Wydzial Gospodarczy 

2.  Imię  
(imiona) 

Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Aneta 
Elżbieta 

Wielądek Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 



Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 

Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w 
innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zastępuje innych sędziów V Wydziału Gospodarczego w przypadku ich 
nieobecności- zgodnie z planem zastępstw. 

Lp. Wydział  V Wydział  Gospodarczy 

3.  Imię  
(imiona) 

Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Anna Popowska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne  reply  
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 

Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w 
innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zastępuje innych sędziów V Wydziału Gospodarczego w przypadku ich 
nieobecności- zgodnie z planem zastępstw. 

Lp. Wydział  V Gospodarczy 

4.  Imię  
(imiona) 

Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Paweł  Kamil Zaniewicz Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Koordynator ds. 
Konwencji o 
ochronie Praw 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 



Czlowieka i 
podstawowych 
wolności w 
Sądzie 
Rejonowym w 
Siedlcach 

Inne ogólne regal)/ 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 

Zastepje Przewodniczącego Wydziału. Bierze udział  w składach 3 sędziów 
wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w innym wydziale Sądu na podstawie - 
przepisow Kodeksu postępowania cywilnego. Zastępuje innych sędziów V Wydziału 
Gospodarczego w przypadku ich nieobecności- zgodnie z planem zastępstw. 

Lp. Wydział  V Wydział  Gospodarczy 

1. Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Anna Duk-Majewska Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 
Wskaźniki przydziału 
inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne 
reguły 
przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki 
niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

I f 	d datkowe n ormacje o  

Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w 

innym wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów V Wydziału Gospodarczego w przypadku ich 

nieobecności- zgodnie z planem zastępstw. 

Lp. Wydział  V Wydział  Gospodarczy 

1. Imię  (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Karolina 
Agnieszka 

Jąg- Czaplińska Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 
Wskaźniki przydziału 
inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne 
reguły 
przydziału 



Starszy 
referendarz 
sądowy Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki 
niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguly 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje starszego referendarza sądowego Ewę  Osińską  w przypadku jej 
nieobecności. 

Lp. Wydział  V Wydział  Gospodarczy 

2. Imię  
(imiona) 

Nazwisko Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Ewa Osińska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguly 
przydziału 

Starszy 
referendarz 
sądowy Sądu 
Rejonowego 
w Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem 

Inne ogólne reguly 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Zastępuje starszego referendarza sądowego Karolinę  Jąg-Czaplińską  w przypadku 

jej nieobecności. 
Lp. Wydzial5)  VI Wydział  Ksiąg Wieczystych 

I Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Joanna Markowka Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguly 
przydziału 12) 

Starszy 
referendarz 
sądowySądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Przewodnicząca 
Wydziału 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne regal)/ 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

14) 



I formacje dodatkowe 15) 

Lp. Wydzial5)  !VI Wydzial Ksiąg Wieczystych 

Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Malgorzata Okurowska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału" 

Starszy 
referendarz 
sądowy Sądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

I formacje dodatkowe 
Lp. Wydzial5)  VI Wydział  Ksiąg Wieczystych 

Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Agata Zielińska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału" 2) 

Starszy 
referendarz 
sądowySądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne reguły 14)  

przydziału spraw 
i zadań  sądu 
formacje dodatkowe 15) 

Lp. Wydzial5)  VI Wydział  Ksiąg Wieczystych 

, Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Małgorzata Rzążewska Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 



Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału" 

Starszy 
referendarz 
sądowySądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem13)  

Inne ogólne  reply  
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Lp. Wydzial5)  VI Wydzial Ksiąg Wieczystych 

5 Imię  (imiona) Nazwisko')  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Marcin Olchowski Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne regal)/ 
przydziału 12) 

referendarz 
sądowySądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem")  

Inne ogólne  reply  
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 
Lp. Wydzial5)  Zamiejscowy VIII Wydzial Ksiąg Wieczystych 

1 Imię  (imiona) Nazwisko7)  Podstawowy wskaźnik 
przydziału 

100% 

Tomasz Hajduk Uzasadnienie 
podstawowego wskaźnika 
przydziału niższego 
niż  100% 

Wskaźniki przydziału inne 
niż  podstawowy 

Wysokość  wskaźnika 

Stanowisko 
służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 
przydziału")  

Starszy 
referendarz 
sądowySądu 
Rejonowego w 
Siedlcach 

Przewodniczący 
Zamiejscowego 
VIII Wydzialu 
Ksiąg 
Wieczystych zs w 

Obowiązki niezwiązane 
z przydzialem l3)  



Łosicach 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw 
i zadań  sądu 

Informacje dodatkowe 

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

Lp. Rodzaj spraw Liczba 
dyżurnych 
i pelniących 
zastępstwa 

Wydzial i/lub sędziowie, asesorzy sądowi 
i referendarze sądowi 

1 Sprawy cywilne 1 zastępca / 1 
pełniący dyżur 

Sędziowie i asesorzy I Wydziału Cywilnego 

2 Sprawy karne i sprawy o 
wykroczenia co do których 
ustawa wymaga rozpoznania 
w ciągu 72godzin (§69 ust.2 
Regulaminu urzędowania 
sądów powszechnych) — 
zgodnie z planem dyżurów 
oraz zastępstwa — zgodnie z 
planem zastępstw (§69ust.1 
Regulaminu urzędowania 
sądów powszechnych 

1 zastępca / 1 
pełniący dyżur 

sędziowie II Wydziału Karnego 

3 Sprawy z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego 
oraz nieletnich 

1 sędzia pełniący 
dyżur/ 1 zastępca 

sędziowie z III Wydziału Rodzinnego i 
Nieletnich 

4 Sprawy z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń  
społecznych 

1 sędzia pełniący 
dyżur/ 1 zastępca 

sędzia IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń  
Społecznych 

5 Sprawy gospodarcze i 
upadłościowe w V Wydziale 
Gospodarczym 

1 sędzia pełniący 
dyżur! 1 zastępca 

Sędziowie V Wydziału Gospodarczego 

6 Sprawy wieczystoksięgowe 5 referendarzy! 1 
zastępca 

referendarze sądowi VI Wydziału Ksiąg 
Wieczystych oraz z Zamiejscowego VIII Wydziału 
Ksiąg Wieczystych zs w Łosicach 
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