
Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu  

1) obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, 

2) zmieniony w dniach: 

a) 31 grudnia 2021 roku 

b) ............................................................................................... 

I 

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

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

Lp. Wydział5) I Wydział Cywilny 

  16 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)80% 

Piotr Korczyński Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Nadzór nad egzekucją z 

nieruchomości - 100%. 

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

w Szydłowcu 

Prezes Sądu 

Rejonowego  

w Szydłowcu, 

Przewodniczący 

Wydziału  

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Incydentalnie w miarę 

potrzeb Sądu 

rozpoznawanie spraw 

należących do właściwości 

III Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich oraz IV Wydziału 

Ksiąg Wieczystych; 

uczestnictwo w składach 

Sądu i rozpoznawanie 

zażaleń na podstawie 

przepisów kpc.  

Orzekanie w Sądzie 

Rejonowym w Radomiu do 

zakończenia postępowania 

w sprawach wskazanych w 

uchwale Kolegium Sądu 

Okręgowego w Radomiu. 

  26 Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)100% 



 Justyna Ryłko Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10)  11)                  

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

Nadzór nad egzekucją z 

nieruchomości – 0% 

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Kontrola Kancelarii 

Komorników, 

incydentalnie w miarę 

potrzeb Sądu 

rozpoznawanie spraw 

należących do właściwości 

II Wydziału Karnego oraz III 

Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich; uczestnictwo w 

składach Sądu i 

rozpoznawanie zażaleń na 

podstawie przepisów kpc; 

pod nieobecność sędziego 

rodzinnego orzekanie o 

umieszczeniu dziecka w 

pieczy zastępczej albo o 

powrocie dziecka do 

rodziny oraz o 

umieszczeniu nieletniego w 

schronisku dla nieletnich 

lub tymczasowym 

umieszczeniu w 

młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, rodzinie 

zastępczej zawodowej albo 

w zakładzie leczniczym albo 

o zwolnieniu zatrzymanego 

nieletniego. 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

Informacje dodatkowe 15) 

Lp. Wydział5) II Wydział Karny 

  16 Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)100% 



 Jarosław Żurowski Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

Przewodniczący 

Wydziału  

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Wykonywanie nadzoru nad 

czynnościami sądowymi w 

postępowaniu 

przygotowawczym, 

stosowanie środków 

zapobiegawczych w 

postępowaniu 

przygotowawczym, 

rozpoznawanie spraw w 

trybie przyśpieszonym, 

orzekanie w sprawach 

wykonawczych należących 

do właściwości II Wydziału 

Karnego, nadzór nad pracą 

kuratorów zawodowych dla 

osób dorosłych, nadzór nad 

egzekucją sądową w 

zakresie spraw karnych, 

wykonywanie czynności 

zastrzeżonych dla Prezesa 

Sądu przewidzianych przez 

Kodeks postępowania 

karnego, Kodeks 

postępowania w sprawach 

o wykroczenia oraz Kodeks 

karny skarbowy;  

incydentalnie w miarę 

potrzeb Sądu 

rozpoznawanie spraw 

należących do właściwości I 

Wydziału Cywilnego, III 

Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich oraz IV Wydziału 

Ksiąg Wieczystych; 

uczestnictwo w składach 

Sądu i rozpoznawanie 

zażaleń na podstawie 

przepisów kpc; pod 

nieobecność sędziego 

rodzinnego orzekanie o 

umieszczeniu dziecka w 



pieczy zastępczej albo o 

powrocie dziecka do 

rodziny oraz o 

umieszczeniu nieletniego w 

schronisku dla nieletnich 

lub tymczasowym 

umieszczeniu w 

młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, rodzinie 

zastępczej zawodowej albo 

w zakładzie leczniczym albo 

o zwolnieniu zatrzymanego 

nieletniego; 

 

  26 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)100% 

Marek Lesisz Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Stosowanie środków 

zapobiegawczych w 

postępowaniu 

przygotowawczym, 

rozpoznawanie spraw w 

trybie przyśpieszonym, 

wydawanie tytułów 

wykonawczych w sprawach 

należących do właściwości 

II Wydziału Karnego, 

nadzór nad pracą 

kuratorów zawodowych dla 

osób dorosłych, 

wykonywanie czynności 

zastrzeżonych dla Prezesa 

Sądu przewidzianych przez 

Kodeks postępowania 

karnego, Kodeks 

postępowania w sprawach 

o wykroczenia oraz Kodeks 

karny skarbowy;  

incydentalnie w miarę 

potrzeb Sądu 

rozpoznawanie spraw 



należących do właściwości I 

Wydziału Cywilnego, III 

Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich oraz IV Wydziału 

Ksiąg Wieczystych; 

uczestnictwo w składach 

Sądu i rozpoznawanie 

zażaleń na podstawie 

przepisów kpc; pod 

nieobecność sędziego 

rodzinnego orzekanie o 

umieszczeniu dziecka w 

pieczy zastępczej albo o 

powrocie dziecka do 

rodziny oraz o 

umieszczeniu nieletniego w 

schronisku dla nieletnich 

lub tymczasowym 

umieszczeniu w 

młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, rodzinie 

zastępczej zawodowej albo 

w zakładzie leczniczym albo 

o zwolnieniu zatrzymanego 

nieletniego. 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

Informacje dodatkowe 15) 

Lp. Wydział5) III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

   16 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)100% 

Olga  Bartula - 

Czerwińska 

Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

Przewodniczący 

Wydziału  

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

Okresowe kontrole w 

Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych, 

incydentalnie w miarę 

potrzeb Sądu 

rozpoznawanie spraw 



należących do właściwości I 

Wydziału Cywilnego, II 

Wydziału Karnego; 

uczestnictwo w składach 

Sądu i rozpoznawanie 

zażaleń na podstawie 

przepisów kpc. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)   

Informacje dodatkowe 15)  

Lp. Wydział5) IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

   16 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)100% 

Małgorzata Śmiarowska Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Referendarz 

sądowy 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

  26 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 50% 

Olga Bartula - 

Czerwińska 

Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)  

Orzekanie w III Wydziale 

Rodzinnym i Nieletnich; 

rozpoznawanie skarg na 

orzeczenie referendarza 

sądowego.  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

  36 

 

Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8)50% 

Justyna  Ryłko Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9)Orzekanie w I Wydziale 

Cywilnym; rozpoznawanie 

skarg na orzeczenie 



referendarza sądowego  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

  

Sędzia Sądu 

Rejonowego 

Przewodniczący 

Wydziału 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)  

Informacje dodatkowe 15)  

 

II 

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

Lp. Rodzaj spraw Liczba 

dyżurnych 

i pełniących 

zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi 

i referendarze sądowi 

117) cywilne 

 

2 zastępców Sędzia I Wydziału Cywilnego 

Sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

SSR Justyna Ryłko zastępuje Prezesa i 

Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego;  w 

razie niemożności podjęcia czynności przez 

Sędziego czynność ta jest podejmowana przez 

SSR Olgę Bartulę-Czerwińską, albo innego 

sędziego wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

 

 

217) karne 

 

1 zastępca 

1 dyżurny 

Sędzia II Wydziału Karnego 

SSR Jarosław Żurowski  zastępuje w ramach 

dyżuru-rozpoznawanie wniosków o 

zastosowanie tymczasowego aresztowania, 

zażaleń na zatrzymanie, wniosków w trybie 

przyśpieszonym w sprawach karnych i o 

wykroczenia, wniosków w przedmiocie 

internacji cudzoziemców, w razie 

niemożności podjęcia czynności przez 

Sędziego czynność ta jest podejmowana przez 

SSR Marka Lesisza, albo innego sędziego 

wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

SSR Marek Lesisz zastępuje Przewodniczącego 

II Wydziału Karnego; w ramach dyżuru-



rozpoznawanie wniosków o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania, zażaleń na 

zatrzymanie, wniosków w trybie 

przyśpieszonym w sprawach karnych i o 

wykroczenia, wniosków w przedmiocie 

internacji cudzoziemców; w razie niemożności 

podjęcia czynności przez Sędziego czynność ta 

jest podejmowana przez SSR Jarosława 

Żurowskiego, albo innego sędziego 

wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

 

 

317) rodzinne 

 

4 zastępców Sędziowie I Wydziału Cywilnego 

Sędziowie II Wydziału Karnego 

SSR Olga Bartula – Czerwińska w razie 

niemożności podjęcia czynności przez 

Sędziego czynność ta jest podejmowana przez 

SSR Piotra Korczyńskiego, albo innego 

sędziego wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

417) wieczystoksięgowe 

 

2 zastępców Sędzia I Wydziału Cywilnego 

Sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

Ref. Sąd. Małgorzata Śmiarowska  razie 

niemożności podjęcia czynności przez 

referendarza sądowego czynność ta jest 

podejmowana przez SSR Olgę Bartulę-

Czerwińską, albo innego sędziego 

wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

SSR Olga Bartula – Czerwińska zastępuje 

Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg 

Wieczystych,  w razie niemożności podjęcia 

czynności przez Sędziego czynność ta jest 

podejmowana przez SSR Justynę Ryłko, albo 

innego sędziego wyznaczonego przez Prezesa 

Sądu. 

SSR Justyna Ryłko - w razie niemożności 

podjęcia czynności przez Sędziego czynność 

ta jest podejmowana przez SSR Olgę Bartulę-

Czerwińską, albo innego sędziego 

wyznaczonego przez Prezesa Sądu. 

 


