
 

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw  

w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 

1. obowiązujący od 01.01.2021 r. 

2. zmieniony w dniach: 

01.04.2021 r., 01.05.2021 r., 14.05.2021 r., 17.05.2021 r., 01.06.2021 r., 01.07.2021 r., 

01.09.2021 r., 29.09.2021 r., 01.10.2021 r., 01.11.2021 r., 08.11.2021 r., 10.11.2021 r., 

17.11.2021 r., 15.12.2021 r., 01.01.2022 r., 15.03.2022 r., 15.04.2022 r., 27.04.2022 r., 

11.06.2022 r., 29.08.2022 r., 01.09.2022 r.,20.09.2022 r., 01.10.2022 r., 01.11.2022 r., 

10.11.2022 r., 01.01.2023 r., 01.02.2023 r., 06.02.2023 r.,01.04.2023 r., 24.04.2023 r., 

01.06.2023 r. 

 

I 

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

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

 

Lp. Wydział I Wydział Cywilny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Joanna Kobeszko 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Anna Szurbak - 
Parfieniuk 

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 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

25% 



 

 

Alina  Krejza- Aleksiejuk 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 

Wiceprezes Sądu Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Elżbieta Andrysewicz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Marek Jan Dąbrowski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata 
Agnieszka 

Głos 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Sławomir Głowacki 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Karolina Matyjaszek – 
Minta 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Pannert 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 100% 



 

 

wskaźnik przydziału 

Iwona Sobolewska – 
Derman 

  

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Paweł Szponar Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Sędzia Sądu Rejonowego 
delegowany na podstawie art. 
77§ 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2072) do 
pełnienia czynności 
administracyjnych w 
Ministerstwie Sprawiedliwości  

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 

12. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Beata Sopek 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 

13. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 100% 



 

 

wskaźnik przydziału 

Łukasz  Hryniewicz Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Asesor sądowy  Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 

14. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Euzebiusz Silkinis 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Zażalenia i skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz zażalenia 
rozpoznawane przez inny skład sądu przydziela się wyłącznie orzecznikom 
orzekającym w wydziale, w którym sprawa została zarejestrowana. 
Sędziowie biorą udział w przydziale spraw rozpoznawanych w Sekcji 
Egzekucyjnej przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a K.p.c., zgodnie z 
zasadami określonymi przez prezesa sądu 
Sędziowie wykonują czynności orzecznicze sędziego w sprawach rozpoznawanych 
w Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego, przydzielonych zgodnie z zasadami 
określonymi przez Prezesa Sądu. 
Na podstawie art. 22a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) sędziowie wykonują 
czynności orzecznicze w sprawach w których referendarze nie są uprawnieni, 
przekazanych przez Przewodniczącego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym 
dotyczących skarg na orzeczenia referendarzy sądowych, wydane w IX Wydziale 
Ksiąg Wieczystych. 
Sprawy rejestrowane w Rep. „Co” o symbolach 104o i 104u, zgodnie  
z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 
r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
2046) są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie, za 
wyjątkiem wniosków, w których podstawą jest tytuł egzekucyjny wydany w 
sprawie z Rep. „Nc” przed 31.12.2020 r. 



 

 

Informacje dodatkowe Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi wykonują czynności 
zlecone przez Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 
 

Lp. Wydział 
II Wydział Cywilny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Krzysztof Kujawa 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata Frankowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Gąsowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 100% 



 

 

wskaźnik przydziału 

Janusz Tadeusz Gosiewski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Małyszko 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Marta Radziwon 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Piotr Trzeciakowski Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 

Wysokość wskaźnika 



 

 

podstawowy: 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

25% 

Adam Czech Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Ze względu na realizację 
czynności orzeczniczych w Sekcji 
Egzekucyjnej II Wydziału 
Cywilnego oraz pełnieniem 
funkcji Kierownika Sekcji  

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

Kierownik Sekcji Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

15% 

Katarzyna Orzel Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

ze względu na specjalizację w 
sprawach  wymagających 
podjęcia czynności 
orzeczniczych, w których 
referendarze nie są 
uprawnieni, wpływających do 
IX Wydziału Ksiąg Wieczystych 
oraz realizację czynności 
orzeczniczych w Sekcji 
Egzekucyjnej II Wydziału 
Cywilnego 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Karol Olszewski Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 



 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Asesor sądowy  Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Beata Karwowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

12. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Monika Półkośnik 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Informacje 
dodatkowe 

Wykonuje czynności orzecznicze w sprawach pozostających w referacie w 
VIII Wydziale Gospodarczym - do czasu ich zakończenia 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Zażalenia i skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz zażalenia 
rozpoznawane przez inny skład sądu przydziela się wyłącznie orzecznikom 
orzekającym w wydziale, w którym sprawa została zarejestrowana. 
Sędziowie biorą udział w przydziale spraw rozpoznawanych w Sekcji 
Egzekucyjnej przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a K.p.c., zgodnie z 
zasadami określonymi przez prezesa sądu 
Sędziowie wykonują czynności orzecznicze sędziego w sprawach rozpoznawanych 
w Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego, przydzielonych zgodnie z zasadami 
określonymi przez Prezesa Sądu. 
Na podstawie art. 22a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) sędziowie wykonują 



 

 

czynności orzecznicze w sprawach w których referendarze nie są uprawnieni, 
przekazanych przez Przewodniczącego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym 
dotyczących skarg na orzeczenia referendarzy sądowych, wydane w IX Wydziale 
Ksiąg Wieczystych. 
Sprawy rejestrowane w Rep. „Co” o symbolach 104o i 104u, zgodnie  
z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 
r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
2046) są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie, za 
wyjątkiem wniosków, w których podstawą jest tytuł egzekucyjny wydany w 
sprawie z Rep. „Nc” przed 31.12.2020 r. 

Informacje dodatkowe Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi wykonują czynności 
zlecone przez Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 
 

Lp. Wydział/sekcja 
Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Adam Czech 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 

Kierownik Sekcji Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 

wskaźnik przydziału:  

70% 

Katarzyna Orzel Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

ze względu na specjalizację w 
sprawach  wymagających 
podjęcia czynności 
orzeczniczych, w których 
referendarze nie są 
uprawnieni, wpływających do 
IX Wydziału Ksiąg Wieczystych 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zastępuje Kierownika Sekcji w 
czasie jego nieobecności w 
sprawach  
z zakresu jego czynności w 



 

 

Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału 
Cywilnego. 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Marta Gęślicka Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Informacje 
dodatkowe 

Wykonuje czynności orzecznicze w sprawach z Rep. „Co” o symbolach 104o 
i 104u, pozostających w referacie w I Wydziale Cywilnym - do czasu ich 
zakończenia. 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Marta Kuprianowicz Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Informacje 
dodatkowe 

Wykonuje czynności orzecznicze w sprawach z Rep. „Co” o symbolach 104o 
i 104u, pozostających w referacie w XI Wydziale Cywilnym - do czasu ich 
zakończenia. 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Sędziowie biorą udział w przydziale spraw rozpoznawanych przez inny skład 
sądu na podstawie art. 3941a K.p.c., w charakterze referenta. 
Zgodnie z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2046) sprawy rejestrowane w Rep. „Co” o symbolach 104o i 
104u są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie. 

Informacje dodatkowe Sędziowie i referendarze sądowi wykonują czynności zlecone przez Prezesa 
Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział 
 III Wydział Karny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Marcin Kęska 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Naprzemiennie z 
Przewodniczącym XIII Wydziału 
Karnego wyznacza sędziów do 
planu dyżurów w sprawach o 
wykroczenia i przestępstwa, 
które zostaną przyjęte w 
tutejszym Sądzie w trybie 
przyśpieszonym, zgodnie z § 69 
powołanego wyżej 
rozporządzenia. 

Na podstawie § 304 
rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin 
urzędowania sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1141 ze zm.) wykonuje 
czynności w trybie § 298. 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Anna Jamiołkowska 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem orzeczeń.  

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Justyna Ewa Gosiewska Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 

Wysokość wskaźnika 



 

 

podstawowy: 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Aneta Kamieńska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Andrzej Kochanowski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału:  

90% 

Piotr Markowski 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 

Koordynator do 
spraw współpracy 
międzynarodowej 

Obowiązki 

niezwiązane z 

przydziałem:   

Na podstawie zarządzenia nr A-
0220-76/17 Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku z dnia  



 

 

i praw człowieka 
w sprawach 
karnych 

 28 listopada 2018 r. wykonuje 
czynności określone w art. 16 b § 2 
i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (j.t Dz. U. z 
2020 r. poz. 365 ze zm.). 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Tomasz  Pannert 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Barbara Paszkowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Marek Dariusz Rymarski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 



 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Beata Maria Wołosik Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Sędzia Sądu Rejonowego 
delegowana na podstawie art. 
77§ 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (j.t Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2072) do 
pełnienia obowiązków 
sędziego w Sądzie Okręgowym 
w Białymstoku 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem:   

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Wykonuje czynności w sprawach związanych z rozpoznawaniem wniosków o 
zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania, o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w celu wydalenia lub 
w ośrodku strzeżonym, o dokonanie innych czynności zastrzeżonych w myśl 
art. 329 § 1 kpk do właściwości sądu w toku postępowania 
przygotowawczego w ramach pełnienia dyżurów poza godzinami 
urzędowania sądu w dniach od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z 
grafikiem zatwierdzonym z miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa Sądu 
Rejonowego w Białymstoku. 

Wykonuje czynności w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu 
przyspieszonym zgodnie z art. 517b § 1 kpk i art. 90 kpsw – w ramach 
pełnienia całotygodniowych dyżurów, zgodnie z grafikiem zatwierdzonym z 
miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa Sądu Rejonowego w 
Białymstoku.  

Na podstawie § 304 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1141) wykonuje czynności w trybie § 298 ust. 1 w zakresie 
wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym poza 
godzinami urzędowania sądu, w ramach pełnionego dyżuru. 

Informacje dodatkowe Sędziowie wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 

Przewodniczącego Wydziału. 

Lp.  
Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem 
Przygotowawczym 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Magdalena Beziuk – Gawęcka 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 

Kierownik Sekcji Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Wyznacza sędziów do planu 
zastępstw w Sekcji ds. Nadzoru 
nad Postępowaniem 
Przygotowawczym oraz do 
planu dyżurów w godzinach 
urzędowania sądu i poza 
godzinami urzędowania sądu 
w zakresie objętym 
właściwością Sekcji ds. 
Nadzoru nad Postępowaniem 
Przygotowawczym, zgodnie z § 
69 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin 
urzędowania sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1141 ze zm). 
 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ewa Dubij 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zastępuje Kierownika Sekcji w 
czasie jego nieobecności 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Jacyniewicz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Dorota Sosna Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Sędzia Sądu Rejonowego 
delegowana do pełnienia 
obowiązków sędziego w Sądzie 
Okręgowym w Białymstoku na 
podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp 
 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Sędziowie wykonują czynności w sprawach związanych z rozpoznawaniem 
wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania, o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w 
celu wydalenia lub w ośrodku strzeżonym, o dokonanie innych czynności 
zastrzeżonych w myśl art. 329 § 1 kpk do właściwości sądu w toku 
postępowania przygotowawczego w ramach pełnienia dyżurów poza 
godzinami urzędowania sądu w dniach od poniedziałku do niedzieli, zgodnie 
z grafikiem zatwierdzonym z miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa 
Sądu Rejonowego w Białymstoku.  

Sędziowie wykonują czynności w sprawach rozpoznawanych w 
postępowaniu przyspieszonym zgodnie z art. 517b § 1 kpk i art. 90 kpsw – w 
ramach pełnienia całotygodniowych dyżurów, zgodnie z grafikiem 
zatwierdzonym z miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa Sądu 
Rejonowego w Białymstoku.  

Na podstawie § 304 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1141 ze zm.) sędziowie wykonują czynności w trybie § 298 ust. 
1 w zakresie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 
przyspieszonym poza godzinami urzędowania sądu, w ramach pełnionego 
dyżuru. 

Informacje dodatkowe Sędziowie wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i Kierownika 
Sekcji. 
 

Lp. Wydział IV Wydział Rodzinny i Nieletnich 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Dorota Gąsowska 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje kontrolę legalności 
przyjęcia i przebywania osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
Domu Pomocy Społecznej pod 
wezwaniem Świętego Franciszka z 
Asyżu w Tykocinie oraz 
przestrzegania ich praw oraz 
kontrolę warunków, w jakich 
osoby tam przebywają. 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Elżbieta Dorota Cylwik 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ewa Czajkowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje kontrolę legalności 
przyjęcia i przebywania osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
Domu Pomocy Społecznej 
„Jawor” w Jałówce oraz 



 

 

przestrzegania ich praw oraz 
kontrolę warunków, w jakich 
osoby tam przebywają. 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata Guszcz - 
Niewiadomska 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Iwona Hulko 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Bożena Kruk 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem orzeczeń o 
umieszczeniu nieletnich w 
Zakładzie Poprawczym w 



 

 

Białymstoku. 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Barbara Monach – 
Lisowska 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje kontrolę legalności 
przyjęcia i przebywania osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
Domu Pomocy Społecznej  
w Choroszczy oraz kontrolę 
warunków w jakich osoby tam 
przebywają. 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Wiesława Niemyjska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem orzeczeń o 
umieszczeniu nieletnich w 
Policyjnej Izbie Dziecka w 
Białymstoku. 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Nowak 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje: 

- kontrolę legalności przyjęcia i 
przebywania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Domu Pomocy 
Społecznej w Białymstoku przy ul. 
Baranowickiej 203 i Filii w 
Bobrowej oraz przestrzegania ich 
praw oraz kontrolę warunków, w 
jakich osoby tam przebywają, 

- nadzór nad wykonywaniem 
orzeczeń o umieszczeniu 
nieletnich w Domu Pomocy 
Społecznej  
w Białymstoku przy ul. 
Baranowickiej 203 i Filii w 
Bobrowej.  

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Kozłowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje: 

- kontrolę legalności przyjęcia i 
przebywania osób z zaburzeniami 
psychicznymi  
w Samodzielnym Publicznym 
Psychiatrycznym ZOZ w 
Choroszczy oraz kontrolę 
warunków  
w jakich osoby tam przebywają. 

- nadzór nad wykonywaniem 
orzeczeń o umieszczeniu 
nieletnich w Samodzielnym 
Publicznym Psychiatrycznym ZOZ 



 

 

w Choroszczy. 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Barbara Półtorak 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu 
Okręgowego w Białymstoku 
sprawuje: 

- nadzór nad wykonywaniem 
orzeczeń o skierowaniu nieletnich 
do Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w 
Białymstoku, 

- kontrolę legalności przyjęcia i 
przebywania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Domu Pomocy 
Społecznej w Domu Pomocy 
Społecznej „Spokojna Przystań” w 
Garbarach oraz kontrolę 
warunków, w jakich osoby tam 
przebywają. 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Sprawy są przydzielane zgodnie z art. 47a§ 1 i 4  ustawy z dnia 27 lipca 2001 

roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) 

oraz § 56 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. 

- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2046).  

Zgodnie z § 57 pkt. 3 powołanego wyżej rozporządzenia sprawy rejestrowane 

w Rep. „RCo” o symbolach 104o i 104u są przydzielane referentowi, który 

wydał wykonywane orzeczenie. 

Sędziowie wykonują czynności w sprawach niecierpiących zwłoki 

rozpoznawanych w wydziałach rodzinnych i nieletnich w ramach pełnienia 

dyżurów, również w dni wolne od pracy, zgodnie z grafikami sporządzanymi 

przez Przewodniczącego Wydziału. 

Sędziowie wykonują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878), biorąc 

udział w sesjach wyjazdowych do SPZOZ w Choroszczy, zgodnie z grafikiem 

ustalonym przez Przewodniczącą Wydziału. 



 

 

Na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 

czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 

2021 r., poz. 2046) sędziowie prowadzą postępowanie międzyinstancyjne w 

zakresie zażaleń w sprawach ze swego referatu. 

Udział w składach trzech sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń 
przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a k.p.c. 
 

Informacje dodatkowe Z upoważnienia Prezesa Sądu sędziowie przyznają ławnikom należności, o 

których mowa w art. 172 § 3 i 4 i art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072), 

związane z pełnieniem czynności w sądzie.  

Sędziowie wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 

Przewodniczącego Wydziału. 

Lp.  
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Dorota Michalak Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału: 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie w charakterze 
referenta zażaleń do innego 
składu sądu pierwszej instancji 
na postanowienia Sądu, 
wydane w związku z 
wykonywaniem przez innego 
sędziego czynności 
orzeczniczych w sprawach do 
których referendarze nie są 
uprawnieni, przekazanych 
przez Przewodniczącego XII 
Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
z wyłączeniem zażaleń w 
sprawach opartych na art. 
3941a § 1 pkt 6 kpc. 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału:   

40% 

Maciej Łukaszewicz Uzasadnienie ze względu na specjalizację w 



 

 

podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

sprawach wymagających 
podjęcia czynności 
orzeczniczych, w których 
referendarze nie są 
uprawnieni, wpływających do 
XII Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału: 

Podejmowanie czynności 
orzeczniczych w sprawach do 
których referendarze nie są 
uprawnieni, wpływających do 
XII Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Tomasz Kałużny Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału: 
 

- przydział do rozpoznawania 
jako członka składu (nie 
będącego referentem) zażaleń 
do innego składu sądu 
pierwszej instancji na 
postanowienia Sądu, wydane 
w związku z wykonywaniem 
przez innego sędziego, w 
ramach specjalizacji, czynności 
orzeczniczych w sprawach do 
których referendarze nie są 
uprawnieni, przekazanych 
przez Przewodniczącego XII 
Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 

niezwiązane z 

przydziałem:   

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Marta Kiszowara Uzasadnienie  



 

 

podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału: 
 

- przydział do rozpoznawania 
jako członka składu (nie 
będącego referentem) zażaleń 
do innego składu sądu 
pierwszej instancji na 
postanowienia Sądu, wydane 
w związku z wykonywaniem 
przez innego sędziego, w 
ramach specjalizacji, czynności 
orzeczniczych w sprawach do 
których referendarze nie są 
uprawnieni, przekazanych 
przez Przewodniczącego XII 
Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 

niezwiązane z 

przydziałem:   

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Zgodnie z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2046) sprawy rejestrowane w Rep. „Po” i „Uo” o symbolach 
104o i 104u są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane 
orzeczenie. 
 
Udział w składach trzech sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń 
przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a K.p.c. 

Informacje dodatkowe Z upoważnienia Prezesa Sądu sędziowie przyznają ławnikom należności, o 

których mowa w art. 172 § 3 i 4 i art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072), 

związane z pełnieniem czynności w sądzie.  

Sędziowie wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 
Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział VIII Wydział Gospodarczy 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Wojciech Orzel Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału Wysokość wskaźnika 



 

 

inne niż 
podstawowy: 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Ewa Kurowska 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Artur Andrysewicz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Anna Dąbrowska – 
Doroszczyk 

Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu  Obowiązki  



 

 

Rejonowego niezwiązane z 
przydziałem 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Dagmara Danilewicz – 
Kuklik 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału:  

95% 

Paweł Andrzej Hempel Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

W związku ze specjalizacją w 
zakresie rozpoznawania w 
charakterze referenta zażaleń 
do innego składu sądu 
pierwszej instancji na 
postanowienia Sądu, wydane 
w związku z wykonywaniem 
przez innego sędziego 
czynności orzeczniczych w 
sprawach do których 
referendarze nie są 
uprawnieni, przekazanych  
przez Przewodniczącego XII 
Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
w sprawach opartych na art. 
3941a § 1 pkt 6 kpc. 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

Rozpoznawanie w charakterze 
referenta zażaleń do innego 
składu sądu pierwszej instancji 
na postanowienia Sądu, 
wydane w związku z 
wykonywaniem przez innego 
sędziego czynności 
orzeczniczych w sprawach do 
których referendarze nie są 
uprawnieni, przekazanych 
przez Przewodniczącego XII 
Wydziału Gospodarczego 



 

 

Krajowego Rejestru Sądowego, 
w sprawach opartych na art. 
3941a § 1 pkt 6 kpc. 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Aleksandra Jamróz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Komarewska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Izabela Katarzyna Perkowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 



 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Monika Wiszenko 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Marta Barbara Rękawek - 
Pachwicewicz 

Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Sędzia Sądu Rejonowego 
delegowany na podstawie art. 
77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) 
do pełnienia czynności 
administracyjnych w 
Ministerstwie Sprawiedliwości 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

12. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Łukasz Kosiński Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Referendarz sądowy 
delegowany na podstawie art. 
151a § 6 w zw. z § 4  ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) do 
pełnienia czynności 
referendarza w Sądzie 
Apelacyjnym w Białymstoku na 
okres sześciu miesięcy 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko Pełnione funkcje: Inne indywidualne  



 

 

służbowe: reguły przydziału 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

13. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

60% 

Edyta Czarnomys Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Na podstawie art. 83 a i 151b § 

3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tj. Dz. U. z 
2020 r., poz. 2072 ze zm.) 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

14. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Jolanta Tworkowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Informacje 
dodatkowe 

Wykonuje czynności orzecznicze w sprawach pozostających w referacie w XI 
Wydziale Cywilnym - do czasu ich zakończenia. 

15. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ewa Zawadzka Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 



 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Udział w składach trzech sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń 
przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a K.p.c. 

Zgodnie z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 
2021 r., poz. 2046) sprawy rejestrowane w Rep. „GCo” o symbolach 104o i 
104u  oraz sprawy z wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu powszechnego (pochodzącego 
od osoby wskazanej w tytule egzekucyjnym), a rejestrowane w Rep. „GUo”, 
„GRo” są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie. 

Na podstawie art. 22a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) sędziowie wykonują 
czynności orzecznicze w sprawach do których referendarze nie są uprawnieni, 
przekazanych przez Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Rejestru 
Zastawów. 

Informacje dodatkowe Sędziowie i referendarze sądowi wykonują czynności zlecone przez Prezesa 
Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział IX Wydział Ksiąg Wieczystych 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Anna Wyszomirska 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Bogna Elżbieta Kosowska 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 



 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Emilia Dargiewicz Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Grześ – Bitiucka 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Joanna Janyst Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata Jodłowska – 
Ostapkowicz 

Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału Wysokość wskaźnika 



 

 

inne niż 
podstawowy: 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Monika Edyta Potocka – 
Markiewicz 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Dorota Ławreszuk Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Wojciech Owsiejko Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Starszy 
Referendarz 

 Obowiązki 
niezwiązane z 

 



 

 

Sądowy przydziałem 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

0% 

Marta Barbara Rękawek - 
Pachwicewicz 

Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Starszy referendarz sądowy 
delegowany na podstawie art. 
151a § 5  pkt 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych 
(j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze 
zm.) do pełnienia czynności 
administracyjnych w 
Ministerstwie Sprawiedliwości.  

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Starszy 
Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Dorota Tarnowska – 
Rojsza 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

12. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ewelina Walędziak Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 



 

 

13. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Rafał Kołakowski Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Przydział spraw dokonywany jest automatycznie przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, za wyjątkiem: 
- spraw z wniosku przydzielonych automatycznie referendarzowi/ 
referendarzom wyspecjalizowanemu/ym w rozpoznawaniu spraw 
wszczynanych z urzędu, które przydzielane są w równej ilości według dat ich 
wpływu w kolejności alfabetycznej wszystkim referendarzom orzekającym 
w wydziale, 
-  spraw po zwrocie wniosku, które są przydzielane referendarzowi, który 
rozpoznawał sprawę zakończoną zwrotem wniosku.  

Informacje dodatkowe Referendarze sądowi  wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 
Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Elżbieta Stankiewicz – 
Czykier 

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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Edyta Beszterda Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału Wysokość wskaźnika 



 

 

inne niż 
podstawowy: 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Starszy 
Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Zastępuje Przewodniczącą 
Wydziału w czasie jej 
nieobecności 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

 

Informacje dodatkowe Referendarze sądowi  wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 
Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział XI Wydział Cywilny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Aneta  Kaftańska 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Wykonuje czynności 
orzecznicze sędziego w 
sprawach pozostających w 
referacie  
w II Wydziale Cywilnym- do 
czasu ich zakończenia, na 
podstawie art. 47b § 4 usp oraz 
czynności zlecone przez 
Przewodniczącego II Wydziału 
Cywilnego. 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Anna Wołkowycka- 
Kuźmińska 

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 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Obowiązki 
niezwiązane z 

 



 

 

Wydziału przydziałem 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Gutowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 
 
 
 
 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Wojciech Jabłoński 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Urszula Kochanowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata Kozłowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Łukasz Maliszewski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Emilia Podgajecka – 
Cilulko 

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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Katarzyna Stankiewicz Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko Pełnione funkcje: Inne indywidualne  



 

 

służbowe: reguły przydziału 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Urszula Etel Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Asesor sądowy  Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Elżbieta Nosko 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Zażalenia i skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz zażalenia 
rozpoznawane przez inny skład sądu przydziela się wyłącznie orzecznikom 
orzekającym w wydziale, w którym sprawa została zarejestrowana. 
Sędziowie biorą udział w przydziale spraw rozpoznawanych w Sekcji 
Egzekucyjnej przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a K.p.c., zgodnie z 
zasadami określonymi przez prezesa sądu 
Sędziowie wykonują czynności orzecznicze sędziego w sprawach rozpoznawanych 
w Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego, przydzielonych zgodnie z zasadami 
określonymi przez Prezesa Sądu. 
Na podstawie art. 22a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) sędziowie wykonują 
czynności orzecznicze w sprawach w których referendarze nie są uprawnieni, 
przekazanych przez Przewodniczącego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym 
dotyczących skarg na orzeczenia referendarzy sądowych, wydane w IX Wydziale 
Ksiąg Wieczystych. 
Sprawy rejestrowane w Rep. „Co” o symbolach 104o i 104u, zgodnie  
z § 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 
r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 



 

 

2046) są przydzielane referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie, za 
wyjątkiem wniosków, w których podstawą jest tytuł egzekucyjny wydany w 
sprawie z Rep. „Nc” przed 31.12.2020 r. 

Informacje dodatkowe Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi wykonują czynności 
zlecone przez Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

60% 

Urszula Kęska 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Agnieszka Makal 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Anna Monika Bojarczyk 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Agnieszka Kurkiewicz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ireneusz Marczuk 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Maja Barbara Piątkowska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Anna Sakowicz Uzasadnienie 
podstawowego 

 



 

 

wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Renata Wyszyńska Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Urszula Sokołowska Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Barbara Małyszko Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko Pełnione funkcje: Inne indywidualne  



 

 

służbowe: reguły przydziału 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

11. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Agnieszka Boufał Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Referendarz 
Sądowy 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

 

Informacje dodatkowe Referendarze sądowi  wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 
Przewodniczącego Wydziału. 

Lp. Wydział XIII Wydział Karny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

50% 

Katarzyna  Skindzier – Ostapa 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 

Przewodniczący 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Naprzemiennie z 
Przewodniczącym III Wydziału 
Karnego wyznacza sędziów do 
planu dyżurów w sprawach o 
wykroczenia i przestępstwa, 
które zostaną przyjęte w 
tutejszym Sądzie w trybie 
przyśpieszonym, zgodnie z § 69 
powołanego wyżej 
rozporządzenia. 
Na podstawie § 304 
rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 



 

 

czerwca 2019 r. - Regulamin 
urzędowania sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1141 ze zm.) wykonuje 
czynności w trybie § 298. 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

90% 

Agnieszka Jurzyk 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 

Zastępca 
Przewodniczącego 
Wydziału 

Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

Sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem orzeczeń.  

3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Ewa Dakowicz 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Alina Dryl 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 



 

 

Andrzej Gołaszewski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Krzysztof Kozłowski 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Grażyna Dorota Redos – Kryńska 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 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

8. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy 
wskaźnik przydziału 

100% 

Małgorzata Sawicka Uzasadnienie 
podstawowego 
wskaźnika przydziału 
niższego niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału 
inne niż 
podstawowy: 

Wysokość wskaźnika 



 

 

 

 

II 

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

 

Lp. Rodzaj spraw Liczba dyżurnych i 

pełniących 

zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, 

asesorzy sądowi i referendarze 

sądowi 

 cywilne w I Wydziale Cywilnym 1 zastępca sędziowie I Wydziału Cywilnego, 

zgodnie z planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

  

Stanowisko 
służbowe: 

Pełnione funkcje: Inne indywidualne 
reguły przydziału 

 

Sędzia Sądu 
Rejonowego 

 Obowiązki 
niezwiązane z 
przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 
przydziału spraw i zadań 
sądu 

Sędziowie wykonują czynności w sprawach związanych z rozpoznawaniem 
wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania, o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w 
celu wydalenia lub w ośrodku strzeżonym, o dokonanie innych czynności 
zastrzeżonych w myśl art. 329 § 1 kpk do właściwości sądu w toku 
postępowania przygotowawczego w ramach pełnienia dyżurów poza 
godzinami urzędowania sądu w dniach od poniedziałku do niedzieli, zgodnie 
z grafikiem zatwierdzonym z miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa 
Sądu Rejonowego w Białymstoku. 

Sędziowie wykonują czynności w sprawach rozpoznawanych w 
postępowaniu przyspieszonym zgodnie z art. 517b § 1 kpk i art. 90 kpsw – w 
ramach pełnienia całotygodniowych dyżurów, zgodnie z grafikiem 
zatwierdzonym z miesięcznym wyprzedzeniem przez Prezesa Sądu 
Rejonowego w Białymstoku.  

Na podstawie § 304 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 
czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1141 ze zm.) sędziowie wykonują czynności w trybie § 298 ust. 
1 w zakresie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 
przyspieszonym poza godzinami urzędowania sądu, w ramach pełnionego 
dyżuru. 

Informacje dodatkowe Sędziowie wykonują czynności zlecone przez Prezesa Sądu i 

Przewodniczącego Wydziału. 



 

 

poz. 1141 ze zm.) 

Zarządzenie Prezesa Sądu 

Rejonowego w Białymstoku w 

sprawie ustalenia planu 

zastępstw referendarzy 

sądowych 

 cywilne w II Wydziale Cywilnym 1 zastępca sędziowie i asesor sądowy II 

Wydziału Cywilnego, zgodnie z 

planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

Zarządzenie Prezesa Sądu 

Rejonowego w Białymstoku w 

sprawie ustalenia planu 

zastępstw referendarzy 

sądowych 

 cywilne w XI Wydziale Cywilnym 1 zastępca sędziowie i asesor sądowy XI 

Wydziału Cywilnego, zgodnie z 

planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

Zarządzenie Prezesa Sądu 

Rejonowego w Białymstoku w 

sprawie ustalenia planu 

zastępstw referendarzy 

sądowych 

 egzekucyjne w Sekcji Egzekucyjnej 1 zastępca sędziowie Sekcji  

Egzekucyjnej II Wydziału 

Cywilnego; referendarze Sekcji 



 

 

Egzekucyjnej  

 Karne, karne skarbowe, 

wykroczeniowe i z zakresu 

postępowania wykonawczego III 

Wydziału Karnego  

1 zastępca sędziowie III Wydziału Karnego, 

zgodnie z planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 karne, karne skarbowe, 

wykroczeniowe i z zakresu 

postępowania wykonawczego XIII 

Wydziału Karnego  

1 zastępca sędziowie XIII Wydziału 

Karnego, zgodnie z planem 

zastępstw sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 czynności sądowe w postępowaniu 

przygotowawczym 

1 zastępca sędziowie Sekcji ds. Nadzoru 

nad Postępowaniem 

Przygotowawczym, zgodnie z 

planem zastępstw 

sporządzanym przez Kierownika 

Sekcji, w oparciu o § 69 

rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 

czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 karne pilne w rozumieniu §2 pkt 5 a 

Regulaminu 

1 dyżurny/zastępca sędziowie III i XIII Wydziału 

Karnego, zgodnie z grafikiem 

sporządzanym przez Kierownika 

Sekcji ds. Nadzoru nad 

Postępowaniem 

Przygotowawczym 

 karne pilne w rozumieniu §73 ust. 1 

pkt 1-2 Regulaminu 

1 dyżurny/zastępca sędziowie III i XIII Wydziału 

Karnego, zgodnie z grafikiem 

sporządzanym naprzemiennie 



 

 

przez Przewodniczących III i XIII 

Wydziału Karnego 

 rodzinne 1 zastępca sędziowie IV Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich, 

zgodnie z planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 rodzinne pilne określone w § 2 pkt 5 

b,c,d, j, n  Regulaminu  

1 dyżurny/zastępca sędziowie IV Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich, 

zgodnie z grafikiem 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału 

(również w dni wolne od pracy) 

 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych 

1 zastępca sędziowie VI Wydziału Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, 

zgodnie z planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 gospodarcze 1 zastępca sędziowie VIII Wydziału 

Gospodarczego, zgodnie z 

planem zastępstw 

sporządzanym przez 

Przewodniczącego Wydziału, w 

oparciu o § 69 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 

18 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1141 ze zm.) 

 wieczystoksięgowe 1 zastępca referendarze IX Wydziału Ksiąg 



 

 

Wieczystych, zgodnie z 

kolejnością wynikającą z 

alfabetycznej listy referendarzy 

sądowych orzekających w 

wydziale, z wyłączeniem osób 

funkcyjnych, które zastępują się 

wzajemnie 

 rejestrowe Rejestru Zastawów 1 zastępca referendarze X Wydziału 

Rejestru Zastawów 

 rejestrowe Krajowego Rejestru 

Sądowego 

1 zastępca referendarze XII Wydziału 

Gospodarczego Krajowego 

Rejestru Sądowego, zgodnie z 

kolejnością wynikającą z 

alfabetycznej listy referendarzy 

sądowych orzekających w 

wydziale, z wyłączeniem osób 

funkcyjnych, które zastępują się 

wzajemnie 

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego  

w Białymstoku 

 

         Beata Maria Wołosik 


