
Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie 
Rejonowym w Węgrowie 

 

1) obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku  

2) zmieniony w dniach:  

a) 26 kwietnia 2021 roku  

                                                           b)   

 

Przydział sędziów do wydziałów sądu, 

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

 

Lp. Wydział I Cywilny 

1. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

50 % 

Anna  Chemycz 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 Węgrowie 

Przewodnicząca 

 I Wydziału 

Cywilnego 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe  Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów I Wydziału Cywilnego w przypadku ich nieobecności – 

zgodnie z planem zastępstw.  

  Lp. Wydział I Cywilny 

2. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100% 

Monika  Charatynowicz Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

70% udziału w przydziale spraw 

rozpoznawanych w I Wydziale 

Cywilnym i 30% udziału w 

przydziale spraw rozpoznawanych 

w III Wydziale Rodzinnym i 

Nieletnich  



Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

 

      

 

      

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

      

Sędzia Sądu 

Rejonowego                

w Węgrowie 

  Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe  Przeprowadza kontrolę legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami 

psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2439) w Domu 

Pogodnej Starości w Lipkach w terminach określonych  przez obowiązujące przepisy 

prawa.  

Podejmuje decyzje w odniesieniu do spraw związanych z nieletnimi i małoletnimi, które 

mają być rozpatrywane poza godzinami urzędowania sądu i w dni wolne od pracy. 

Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  

w przypadku ich nieobecności – zgodnie z planem zastępstw.  

Nadzoruje pracę kancelarii nr 1 i nr 2  komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym 

w Węgrowie i przeprowadza w nich kontrole. 

 Lp. Wydział I Cywilny 

   3. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100% 

Izabela Iwanowska 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 Węgrowie 

      Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe   Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów I Wydziału Cywilnego w przypadku ich nieobecności – 

zgodnie z planem zastępstw. 

Ponadto zastępuje Przewodniczącą I Wydziału Cywilnego. 



Nadzoruje pracę kancelarii nr 1 i nr 2  komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym 

w Węgrowie i przeprowadza w nich kontrole.  

  Lp. Wydział I Cywilny 

4. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100%  

Adam Supeł 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 Węgrowie 

  Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe   Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów I Wydziału Cywilnego w przypadku ich nieobecności – 

zgodnie z planem zastępstw.  

Nadzoruje pracę kancelarii nr 1 i nr 2  komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym 

w Węgrowie i przeprowadza w nich kontrole. 

  Lp. Wydział II Karny 

5. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

50% 

Anna Konieczny Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

pełnienie funkcji prezesa sądu i 

przewodniczącej wydziału  

 

      

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

 

      

 

      

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

      

Sędzia Sądu 

Rejonowego              

w Węgrowie  

Prezes Sądu i 

Przewodnicząca II 

Wydziału 

Karnego 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe   Pełni dyżury w celu rozpoznania spraw karnych i spraw o wykroczenia, co do których 

ustawa wymaga ich rozpoznania w ciągu 72 godzin (§ 73 ust. 1 Regulaminu 

urzędowania sądów powszechnych) – zgodnie z planem dyżurów. 



Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów II Wydziału Karnego w przypadku ich nieobecności – zgodnie 

z planem zastępstw. 

Lp. Wydział II Karny 

6. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

 

100% 

Monika  Olszewska 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 

Węgrowie  

      Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

      

Informacje dodatkowe Pełni dyżury w celu rozpoznania spraw karnych i spraw o wykroczenia, co do których 

ustawa wymaga ich rozpoznania w ciągu 72 godzin (§ 73 ust. 1 Regulaminu 

urzędowania sądów powszechnych) – zgodnie z planem dyżurów. 

Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

  Ponadto zastępuje Przewodniczącą II Wydziału Karnego. 

Zastępuje innych sędziów II Wydziału Karnego w przypadku ich nieobecności – 

zgodnie z planem zastępstw. 

7. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100% 

 

Katarzyna Maglewska 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 Węgrowie 

  Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

      

Informacje dodatkowe   Pełni dyżury w celu rozpoznania spraw karnych i spraw o wykroczenia, co do których 

ustawa wymaga ich rozpoznania w ciągu 72 godzin (§ 73 ust. 1 Regulaminu 



urzędowania sądów powszechnych) – zgodnie z planem dyżurów. 

Bierze udział w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznania zażaleń w innym 

wydziale Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zastępuje innych sędziów II Wydziału Karnego w przypadku ich nieobecności – zgodnie 

z planem zastępstw. 

  Lp. Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

   8.  Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

70%  

Marek Szczepanik Uzasadnienie podstawowego 

wskaźnika przydziału 

niższego 

niż 100% 

pełnienie funkcji wiceprezesa Sądu i 

przewodniczącego III Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich   

 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

   

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

      

Sędzia Sądu 

Rejonowego           

w Węgrowie 

Wiceprezes Sądu 

i Przewodniczący 

III Wydziału 

Rodzinnego i 

Nieletnich   

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

      

Informacje dodatkowe   Przeprowadza kontrolę legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami 

psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2439) oraz sprawuje 

nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodków, 

organizacji i instytucji na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 

czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania 

nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2009 roku, Nr 

107, poz. 894) w placówkach: Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku  

oraz Domu Pogodnej Starości w Ostrówku - w terminach określonych  przez 

obowiązujące przepisy prawa.  

Podejmuje decyzje w odniesieniu do spraw związanych z nieletnimi i małoletnimi, które 

mają być rozpatrywane poza godzinami urzędowania sądu i w dni wolne od pracy. 

Zastępuje innych sędziów  III  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 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. 

Rozpatruje skargi na orzeczenia referendarzy sądowych wpływające do V Wydziału 

Ksiąg Wieczystych. 

Lp. Wydział V Ksiąg Wieczystych 

9. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100%  



Beata Sulińska-Gromek  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 Węgrowie  

Przewodnicząca V 

Wydziału Ksiąg 

Wieczystych 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

      

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

      

Informacje dodatkowe   Zastępuje innego referendarza sądowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych w przypadku 

jego nieobecności – zgodnie z planem zastępstw. 

  Lp. Wydział V Ksiąg Wieczystych  

10. Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

100%   

Dawid Olszewski Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

 

 

      

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

 

      

 

      

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

      

Referendarz 

Sądu 

Rejonowego w 

Węgrowie 

  Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

      

Informacje dodatkowe  Zastępuje innego referendarza sądowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych w przypadku 

jego nieobecności – zgodnie z planem zastępstw. 

Ponadto zastępuje Przewodniczącą V Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

Rozpatruje wnioski o rozłożenie na raty należności sądowych w sprawach cywilnych. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
II 

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów: 

 

Lp. Rodzaj spraw Liczba 

dyżurnych 

i pełniących 

zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi 

i referendarze sądowi 

1 sprawy cywilne  w  I  Wydziale 

Cywilnym 

1 zastępca      sędziowie  I  Wydziału  Cywilnego 

2. sprawy karne w  II Wydziale 

Karnym 

1 sędzia pełniący 

dyżur/zastępca 

 

sędziowie II Wydziału Karnego  

3. Sprawy rodzinne i nieletnich w III 

Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 

1 sędzia pełniący 

dyżur/zastępca 

 

sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  

4.  Sprawy wieczystoksięgowe w V 

wydziale Ksiąg Wieczystych 

1 zastępca referendarze V Wydziału Ksiąg Wieczystych 

 

 


