
ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 
Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy 
Prezesem i Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Na podstawie art. 22 § 1 i art. 22b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych Uedn. tekst: Dz.U. z 2022 r. poz. 2072 ze zm.) oraz § 30 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych Uedn. tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 2514 ze zm.) ustalam następujący podział zadań 
i obowiązków pomiędzy Prezesem i Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

§1 

Prezes Sądu: SSO Mirosław Leszczyński: 
1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora 

Sądu. 

2. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych 
w kierowanym sądzie oraz nad sądami rejonowymi w okręgu siedleckim. 

3. Zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu i posiedzenia Kolegium Sądu 
Okręgowego oraz przewodniczy tym organom. 

4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, 
asystentów sędziów, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Powierza 
sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu 
wymaganych opinii. 

5. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów okręgu w sprawach: karnych, 
wykroczeniowych oraz w sprawach rozstrzyganych w Wydziale Penitencjarnym Sądu 
Okręgowego w Siedlcach, a także nad wykonawstwem orzeczeń karnych i nad stosowaniem 
tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym. 

6. Rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia 
orzeczników w przydziale spraw karnych, wykroczeniowych oraz w sprawach 
rozstrzyganych w Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

7. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu w zakresie określonym w art. 21a § 3 
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

8. Co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne do zapewnienia warunków 
prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa 
w art. 1 § 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, biorąc pod uwagę 
przewidywany ich zakres. 

9. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 
niejawnych Qedn.tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 742). 

10. Udziela informacji w odpowiedzi na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( jedn. tekst: Dz.U. z 2022 r ., poz. 902). 

11. Nadzoruje obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych. 
12. Nadzoruje działalność Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Siedlcach. 
13. Nadzoruje pracę Kuratora Okręgowego. 
14. Nadzoruje pracę Oddziału Administracyjnego, Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego, 

sędziów i asystentów sędziów. 
15. Bada przy udziale sędziów wizytatorów skargi, wnioski i pisma obywateli w sprawach 

karnych, wykroczeniowych oraz w sprawach rozstrzyganych w Wydziale Penitencjarnym 
Sądu Okręgowego w Siedlcach, a także nad wykonawstwem orzeczeń karnych i nad 
stosowaniem tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym. 

16. Sprawuje kierownictwo Referatu Wizytacyjnego. 
17. Sprawuje nadzór służbowy nad audytorem wewnętrznym z wyłączeniem zadań audytowych, 

nadzorowanych przez dyrektora sądu. 



§2 

Wiceprezes Sądu: SSO Elżbieta Wojtczuk: 

l. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności. 
2. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu 

Okręgowego. 

3. Sprawuje ogólny nadzór nad orzecznictwem w sprawach: cywilnych, rodzinnych, 
wieczystoksięgowych, gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. 

4. Rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia 
orzeczników w przydziale spraw cywilnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych, gospodarczych 
oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. 

5. Nadzoruje obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

6. Bada przy udziale sędziów wizytatorów skargi, wnioski i listy obywateli w sprawach cywilnych, 
rodzinnych, wieczystoksięgowych, gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. 

7. Zajmuje się sprawami ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, a także sprawami 
związanymi z legalizacją dokumentów, organizacją zebrań i konferencji. 

8. Prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do 
prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich. 

9. Udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie. 
10. Organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we 

współpracy z koordynatorem do spraw mediacji. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 roku i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Siedlcach. 


