
Informacja o projekcie podziału czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Łańcucie 1) 

1) obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. 2), 

2) zmieniony w dniach:……………….. 

 

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)   III Wydział Rodzinny 

1 
 Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

  8)  100%  

 

Małgorzata ORLEWSKA - 

WOLANIN 

Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

  9) 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Łańcucie 

Przewodniczący III 

Wydziału 

Rodzinnego  

i Nieletnich 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

- wykonuje wszystkie 

czynności zastrzeżone dla 

Przewodniczącego III 

Wydziału Rodzinnego                

i Nieletnich zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami  

-.Nadzór nad NMOW w 

Łańcucie 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14)-sprawy związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach 

opiekuńczych i nieletnich  

-wykonywanie czynności związanych z przebiegiem postępowania 

odwoławczego  do przedstawienia akt sądowi odwoławczemu. 

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

planem dyżurów  ustalonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łańcucie            

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: -  sprawy „K” 

i „W” prowadzone w postępowaniu przyśpieszonym 



-  wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 

- wnioski o umieszczenie, zwolnienie, przedłużenie pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 

- wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonego (świadka) na podstawie art. 185 

a– 185c kpk 

-ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

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

szpitala  psychiatrycznego 

-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego 

-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki 

-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich . 

- Rozpoznawanie zażaleń poziomych w sprawach cywilnych (C,Nc,Co) 

zgodnie z zarządzeniem Prezes w oparciu o system SLPS. Rozpoznawanie 

spraw karnych wyłącznie w przypadkach wyłączenia wszystkich sędziów 

orzekających w sprawach karnych zgodnie z SLPS 

- wykonywanie innych czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu. 

Informacje dodatkowe 

sprawy Ns pozostające w referacie do czasu ich prawomocnego 

zakończenia 

 

Zasady zastępstw: 

Zastępuje Prezesa Sądu  w razie jego nieobecności, 

Zastępuje sędzię Bogusławę Szybkowską - Pelc 

Zastępstwa przewidziane do odbycia posiedzeń, które nie zostały odwołane z 

powodu nieobecności sędziego referenta: poniedziałki, środy i piątki. 

 2 
 Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

8) 

100% 

Bogusława SZYBKOWSKA - PELC Uzasadnienie 

podstawowego 

wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

9) 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

10) 11) 



Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału12) 

 Rozpoznawanie skarg na 

orzeczenia referendarzy w 

postępowaniu 

wieczystoksięgowym 

Sędzia Sądu 

Rejonowego                  

w Łańcucie 

 Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem13) 

 Kontrola Oddziału 

Psychiatrycznego dla Dzieci i 

Młodzieży Szpitala 

Powiatowego w Łańcucie 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

14) 

- sprawy związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach 

opiekuńczych i nieletnich 

-wykonywanie czynności związanych z przebiegiem postępowania 

odwoławczego  do przedstawienia akt sądowi odwoławczemu. 

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

planem dyżurów  ustalonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łańcucie            

i w ramach pełnionego dyżuru rozpoznaje sprawy  z zakresu: -  sprawy „K” 

i „W” prowadzone w postępowaniu przyśpieszonym 

-  wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 

- wnioski o umieszczenie, zwolnienie, przedłużenie pobytu cudzoziemca w 

ośrodku strzeżonym (areszcie) 

- wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonego (świadka) na podstawie art. 185 

a– 185c kpk 

-ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  w przedmiocie przyjęcia  do 

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

szpitala  psychiatrycznego 

-ustawy o zawodzie lekarza i dentysty w przedmiocie zezwolenia  na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego 

-osób małoletnich wymagających podjęcia czynności w sprawach nie 

cierpiących zwłoki 

-ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w  przedmiocie zastosowania 

środków  tymczasowych wobec nieletnich . 

- Rozpoznawanie zażaleń poziomych w sprawach cywilnych (C,Nc,Co) 

zgodnie z zarządzeniem Prezesa w oparciu o system SLPS. Rozpoznawanie 

spraw karnych wyłącznie w przypadkach wyłączenia wszystkich sędziów 

orzekających sprawach karnych zgodnie z SLPS, 

- wykonywanie inne czynności przydzielonych na podstawie Zarządzenia 

Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału. 

Informacje dodatkowe 

15) zastępstwo Przewodniczącego Wydziału 

- zastępstwo sędzi Małgorzaty Orlewskiej - Wolanin 



Zastępstwa przewidziane do odbycia posiedzeń, które nie zostały odwołane z 

powodu nieobecności sędziego referenta: wtorki, czwartki 

 

II 
16): 

 

Lp. 

 

 Rodzaj spraw 

 

 Liczba 

dyżurnych 

i pełniących 

zastępstwa 

 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy 

sądowi 

 

1. 

 

cywilne 1 zastępca Sędziowie I Wydziału Cywilnego 

2. karne 

 

1 dyżurny/ 

1 zastępca 

Sędziowie zgodnie z harmonogramem/ 

Sędziowie II Wydziału Karnego 

3. Rodzinne i 

Nieletnich 

1 dyżurny/ 

1 zastępca 

Sędziowie zgodnie z harmonogramem/ 

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich 

4.  Sprawy wieczysto 

księgowe 

1 zastępca Referendarze V Wydziału Ksiąg 

Wieczystych 

 

 

 


