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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI,  Al. Ujazdowskie 11,   00-950  Warszawa                                                            

SR w Dębicy  [WYDZIAL] 

Numer identyfikacyjny  
REGON 

 
MS-S18 

SPRAWOZDANIE 
w sprawach rodzinnych nieletnich 

Adresaci:  
 1. Sąd Okręgowy 
 2. Ministerstwo Sprawiedliwości 
     Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Okręg 

 

Apelacja 

Rzeszowska za rok 2015 r. 

 

Sprawozdanie należy przekazać adresatom w 
terminie 

1. do 9. dnia kalendarzowego po każdym kwarta-
le z danymi narastającymi od początku roku do 
końca kwartału  

2. do 14. dnia kalendarzowego po każdym kwarta-
le z danymi narastającymi od początku roku do 
końca kwartału 

*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

Dział 1.  Ewidencja spraw nieletnich 

Wyszczególnienie Lp. 
Pozostało z 

ubiegłego roku  

WPŁYNĘŁO 
 

ZAŁATWIONO 
Pozostało na 

okres następny 
razem 

w tym z innego 
sądu 

razem 

w tym przenie-
siono do innego 

sądu 
0  1 2 3 4 5 6 

Rep. Nkd (w. 02 + 03) 01 42 154 3 171  25 

z tego 
demoralizacja 02 29 44  66  7 

czyny karalne 03 13 110 3 105  18 

 
Dział 1.a.   Ewidencja popełnionych czynów karalnych przez nieletnich w odniesieniu do osób 
 

Wyszczególnienie Wszczęto 

Załatwiono Czyny karalne 

razem 
(kol. 2= 3 

do 6) 

z tego 

wydano 
orzeczenie 
kończące 

postępowa-
nie 

stwierdzone 
czyny karalne 

przypisane nie-
letniemu w orze-
czeniu kończą-

cym postępowa-
nie (wszystkie 

czyny) 

nie 
wszczęto 

umorzono z powodu 

w inny 
sposób 

niecelo-
wości ze 
wzgl. na 
orzeczo-
ne środki 
w innej 
sprawie 

innego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rep  Nkd 01 54 124 58 3 31 32 13 15 

 
 

Dział 1.b.  Stwierdzone czyny karalne przypisane nieletniemu w orzeczeniu kończącym postępowanie  
 

Rodzaje czynów karalnych 
Liczba stwierdzonych czynów 

karalnych 
0 1 

Ogółem  (w.01 = dz.1.a, kol. 8) 01 15 

w 
tym 

zabójstwo art. 148 kk 02  

uszczerbek na zdrowiu art. 
156 kk 03  

157 kk 04 4 

udział w bójce lub pobiciu art. 
158 kk 05 1 

159 kk 06  

przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani  07 1 

zgwałcenie art. 197 kk 08  

korupcja art.  

228 kk 09  

229 kk 10  

230 kk 11  

231 kk 12  

250a kk 13  

296a kk 14  

296b kk 15  

kradzież rzeczy art. 278 kk 16 2 

       w tym kradzież samochodu 17  

kradzież z włamaniem art. 279 kk 18 1 

rozbój art. 280 kk 19 1 

kradzież rozbójnicza art. 281 kk 20  

wymuszenie rozbójnicze 282 kk 21  

oszustwo art. 
286 kk 22  

287 kk 23  

prowadzenie pojazdu na drodze przez osobę w stanie nie-
trzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a kk 

24  
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Dział 1.c. Załatwiono w odniesieniu do osób (z wyłączeniem orzeczeń zmienionych w czasie wykonywania orze-
czeń) Rep. Nkd 
 

Wyszczególnienie 
Ogółem Demoralizacja Czyny karalne 

1 2 3 

Załatwiono ogółem (w. 2 do 5+10+23+32+33+37) 01 186 65 121 

Nie wszczęto postępowania 02 71 13 58 

Umorzono z powodu 
niecelowości ze wzgl. na orzeczone środki w innej sprawie 03 3 3  

innego 04 46 15 31 

Przekazano 

ogółem (w. 6–9) 05 2 1 1 

innemu sądowi 06 1 1  

prokuratorowi 07 1  1 

szkole  i organizacji 08    

innemu organowi 09    

Orzeczono środki wychowawcze wobec osób 10 30 13 17 

Środki wychowawcze – ogółem a)  (art. 6 ustawy) *)  (w. 12 do 22) 11 30 13 17 

Upomnienie (pkt. 1) 12 11 4 7 

Zobowiązanie do określonego postępowania (pkt. 2) 13 4  4 

Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna (p. 3) 14 3 1 2 

Nadzór organizacji, zakładu pracy, osoby godnej zaufania (p.4) 15    

Nadzór kuratora (p. 5) 16 10 7 3 

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego (p. 6) 17    

Zakaz prowadzenia pojazdów  (p. 7) 18    

Przepadek rzeczy (p.8) 19    

 Art. 6 pkt 9 umieszczono 
w 

rodzinie zastępczej (p. 9) 20    

młodzieżowym ośrodku wychowawczym 21 2 1 1 

Inny  środek wychowawczy (pkt. 11) 22    

Orzeczono środki poprawcze ogółem (w. 24 do 25) 23 1  1 

Zakład poprawczy bez zawieszenia 24    

Zakład poprawczy z zawieszeniem 25 1  1 

Środki w okre-
sie zawieszenia 

zakładu po-
prawczego b) 

nadzór kuratora 26    

skierowanie do kuratorskiego ośrodka 27    

umieszczenie w  rodzinie zastęp. 28    

nadzór organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy, osoby godnej zaufania 29    

umieszczenie  w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 30    

inne środki 31    

Orzeczono karę (art.13 upn) 32    

Środki lecznicze (art. 12 upn) 33 1 1  

w tym umiesz-
czenie w 

zakładzie leczniczym 34 1 1  

młodzieżowym ośrodku wychowawczym 35    

domu pomocy społecznej 36    

Załatwiono w inny sposób 37 32 19 13 

 
*)  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) 

a)
 Liczba środków nie może być mniejsza od liczby orzeczeń wykazanej w  wierszu 2. 

b)
 Wykazuje się wszystkie środki orzeczone przy zawieszeniu zakładu poprawczego. Suma wierszy 26 do 31 może być zatem większa od liczby w wierszu 25. 

 

Dział 1.1.a.  Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 
spraw 

0 1 

Pozostało z poprzednie-
go okresu 

01  

Wpłynęło 02  

Załatwiono 03  

Pozostało na okres na-
stępny 

04  
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Dział 1.1.b.  Wyniki postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich  
(proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Dział 1.1.4. Środki zobowiązujące rodziców                                               

                                   (opiekunów)   (art. 7  ustawy)*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) 
 

 

 
Dział  1.1.5. Nieletni oczekujący na umieszczenie 
                     i umieszczeni 

                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 1.1.6. Sprawy Nw  (wykonywane środki wobec nieletnich) 

 

Dział  1.1.6.a.   

Wykonywane środki 

Stan w 
ostatnim 

dniu 
poprzed-

niego okre-
su 

sprawoz-
dawczego 

Przybyło 

U B Y Ł O   Z   P O W O D U 

Stan w  
ostatnim 

dniu okresu  
sprawoz-
dawczego 

Wykonywa-
ne środki 

ogółem 
(rubr. 4 do 

12) 

uchylenia 
środka 

upływu 
wieku 

odwołania 
warunkowego 

orzeczenia 

zmiany 
rodzaju 
środka 

przekaza-
nia innemu  

sądowi 
innego 

zawie-
szenia 

zwolnie-
nia z  

zakładu 
popraw-
czego 

kary 
zakładu 

poprawczego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Zobowiązanie do określonego  
postępowania 

01 36 12 21 10 9     2   27 30 

Nadzór odpowiedzialny 
rodziców lub opiekunów 

02 17 3 6 2 2     2   14 14 

Nadzór organizacji, zakładu pracy, 
osoby godnej zaufania 

03               

Nadzór kuratora 04 84 14 34 31      2  1 64 64 

Skierowanie do ośrodka kurator-
skiego  
 

05 14  3  1     2   11 11 

 

 

Wyszczególnienie Ugoda Brak ugody Inny sposób 

0 1 2 3 

OGÓŁEM (wiersze 02 do 03) 01    

Prowadzonego przez instytucje 02    

Prowadzonego przez osoby godne zaufania 03    

     warunki ugody Liczby rodzajów form 

Zadośćuczynienie lub odszkodowanie (finansowe)   dla pokrzywdzonego 04  

Świadczenie pieniężne na cele społeczne 05  

Przeproszenie pokrzywdzonego 06  

Wykonanie pracy na rzecz pokrzywdzonego 07  

Wykonanie pracy na cele społeczne 08  

Inne 09  

 

Dział 1.1.2.  Zastosowanie środków zapobie-
gania i zwalczania demoralizacji i przestęp-
czości nieletnich (art. 26 i 27 ustawy)*) 
 

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Umieszczenie w schronisku dla nieletnich 01  

Nadzór organizacji młodzieżowej, społecz-
nej, zakładu pracy, osoby godnej zaufania 

02  

Nadzór kuratora 03 1 

Umieszczenie 
w: 

zakładzie leczniczym 04 1 

młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym 

05 2 

domu pomocy społecznej 06  

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Zobowiązano 
rodziców 
(opiekuna) do 

poprawy warunków nieletniego 01 4 

naprawienia szkody wyrządzo-
nej przez nieletniego 

02 1 

inne 03  

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Liczba nieletnich umieszczonych w zakładach po-
prawczych (stan w ostatnim dniu okresu sprawoz-
dawczego) (wydane skierowania) 

01  

Liczba nielet-
nich oczeku-
jących na 
umieszczenie 
(stan w ostat-
nim dniu 
okresu spra-
wozdaw-
czego) 

w zakładzie poprawczym 02  

w tym oczekujący  

w schronisku 03  

na wolności 04  

w młodzieżowym  ośrodku  
socjoterapii 

05  

w instytucji lub organizacji w celu 
przygotowania do zawodu 

06  

w rodzinie zastępczej 07  

w zakładzie leczniczym 08  

w młodzieżowym ośrodku wycho-
wawczym 

09  

w domu pomocy społecznej 10  

Dział 1.1.3. Obciążenie kosztami postępowania 

we wszystkich sprawach  Nw, Nkd – 
łącznie (art. 32  ustawy)*) 

 

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Rodziców                                                                                                                                                                                                                                                                                 01 13 

Nieletnich 02 1 

Innych osób zobowiązanych do alimentacji  03  
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Dział 1.1.6.b. 

Wykonywane środki – 
umieszczenie w 

Stan w  
ostatnim dniu  
poprzedniego 

okresu  
sprawozdaw-

czego 

Przybyło 

U B Y Ł O   Z   P O W O D U 
Stan w 

ostatnim 
dniu okresu 

sprawoz-
dawczego 

Wykonywa-
ne środki ogółem 

warunko-
wego 

zwolnienia 

zmiany lub 
uchylenia 

środka 

zwolnienia 
z powodu 

upływu 
wieku 

umiesz-
czenia w 
zakładzie 
popraw-

czym 

orzecze-
nia kary 

przekaza-
nia innemu  

sądowi 
innego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

instytucji lub organizacji do 
przygotowania zawodowego 

01             

rodzinie zastępczej 02             

młodzieżowym ośrodku wychowawczym 03 7 5 2   1    1 10 10 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii 04  1 1   1       

zakładzie poprawczym 05 1 1 1   1     1 1 

zakładzie leczniczym lub innym 
odpowiednim zakładzie 

06  2 1   1     1 1 

ośrodku szkolno-wychowawczym 07             

 

 
Dział 1.1.7. Ośrodki kuratorskie 

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Ośrodki 

stan w ostatnim dniu poprzedniego okresu  
sprawozdawczego 

01 1 

przybyło 

w okresie sprawozdawczym 

02  

ubyło 03  

stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 04 1 

Nieletni 

ogółem  
(stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) 

05 11 

ze spraw 

Nw 06 11 

Opm 07  

 

 

Dział 1.1.8. Posiedzenia wykonawcze 

Wyszczególnienie 

Liczba spraw, w których 

Ogółem 
(rubr. 2 do 5) 

wydano  
orzeczenie  

wykonawcze 
(merytoryczne) 

wykonano  
czynności  
kontrolne 

podjęto 
czynności lub 
działania po-
za- orzeczni-
cze poza są-

dem 

inne 

0 1 2 3 4 5 

Sprawy załatwione na posiedzeniach 
wykonawczych (w. 2 do 4) 

01 3.412 330 3.045  37 

nieletnich 02 247 40 193  14 

małoletnich 03 1.045 121 912  12 

dorosłych 04 2.120 169 1.940  11 

Liczba posiedzeń 05 221 93   

 

Dział 1.2. Załatwienie spraw przez referendarzy  

Wyszczególnienie 
Liczba spraw załatwionych 
przez referendarzy rep. Nkd 

0 1 

W przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i/lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego 01  

Zwrot pism (wniosku lub pozwu)  po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia  02  

Inne 03  

 

 
Dział 1.3. Terminowość sporządzania uzasadnień 

SPRAWY 
według re-
pertoriów  

 

Terminowość sporządzania uzasadnień 

Uzasadnie-

nia wygło-

szone 

(art.328 § 11 

kpc) 

Liczba 

wniosków o 

transkrypcje 

uzasadnień 

wygłoszo-

nych w try-

bie art.328 § 

11 kpc 

razem 

(kol. 2, 3, 5, 7, 

9) 

w terminie  

ustawowym 

po upływie terminu ustawowego 1) 

1-14 dni 

w tym nie-

usprawie-

dliwione 

15-30 dni 

w tym nie-

usprawiedli-

wione 

pow. 1 do 3 

mies. 

w tym nie-

usprawiedli-

wione 

ponad 3 

mies. 

w tym nie-

usprawiedliwio-

ne 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nkd 01 1 1           

1) Dodaje się liczbę dni. 
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Dział 2.1.1. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium 

SPRAWY 
według re-
pertoriów 

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu 

razem 
(kol. 2, 3) 

do 3 mie-
sięcy 

suma powyżej  
3 miesięcy  

(kol. od 4 do 6) 

powyżej  
3 do 6 

miesięcy 

powyżej 
6 do 12 
miesięcy 

suma powyżej 
12 miesięcy 

(kol. od 7 do 11) 

powyżej 12 
miesięcy do  

2 lat 

powyżej 2 
do  

3 lat 

powyżej 
3 do  
5 lat 

powyżej 5 do  
8 lat 

ponad 8 lat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nkd 01 25 22 3 1 2       

 

Dział 2.1.1.a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 
2.1.1.) 

SPRAWY 
według re-
pertoriów 

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu 

razem 
(kol. 2, 3) 

do 3 mie-
sięcy 

suma powyżej  
3 miesięcy  

(kol. od 4 do 6) 

powyżej  
3 do 6 

miesięcy 

powyżej 
6 do 12 
miesięcy 

suma powyżej 
12 miesięcy 

(kol. od 7 do 11) 

powyżej 12 
miesięcy do  

2 lat 

powyżej 2 
do  

3 lat 

powyżej 
3 do  
5 lat 

powyżej 5 do  
8 lat 

ponad 8 lat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nkd 01            

 

Dział 2.1.2. Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania 

SPRAWY 
według re-
pertoriów 

Razem 
(kol. 2, 3) 

Do 3 mie-
sięcy 

Suma powyżej 
3 miesięcy  

(kol. od 4 do 6) 

Powyżej  
3 do 6 

miesięcy 

Powyżej 
6 do 12 
miesięcy 

Suma powyżej 
12 miesięcy  
(kol. od 7 do 

11) 

Powyżej 12 
miesięcy  do  

2 lat 

Powyżej 2 
do  

3 lat 

Powyżej 
3 do  
5 lat 

Powyżej 5 do  
8 lat 

Ponad 8 lat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nkd 01            

 

Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się 
sprawy w I instancji  

SPRAWY 
wg reperto-

riów 

Razem 
(kol. 2 do 9) Do 3 miesięcy 

Powyżej 3 do 6 
miesięcy 

powyżej 6 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 mie-
sięcy  do 2 lat 

powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nkd 01 155 95 35 23 2     

 

 

Dział 3. Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami 
zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie).  

Sprawy 
z reperto-

rium 

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do pierwszej rozprawy (posiedzenia) 
w okresie sprawozdawczym upłynął okres 

razem  
(kol. 2 do 8) 

do 1 mies. 
pow. 1  

do 2 mies. 
pow. 2  

do 3 mies. 
pow. 3  

do 4 mies. 
pow. 4   

do 6 mies. 
pow. 6  

do 12 miesięcy 
ponad  

12 miesięcy 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nkd 01 156 61 35 31 8 15 6  

 
Dział 4. Kontrolka skarg (w wydziale, którego  sprawy skarga dotyczy) (§ 44841. Zarządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz.22 z późn. zm.); 

Wyszczególnienie Wpłynęło 
Przesłano do sądu 

właściwego 

Rozpoznanie skargi Zarządzono wypłatę 
przez Skarb Państwa 

Kwota 
(w złotych) uwzględniono oddalono inne 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Skargi na pracę sądu 01        

 
 
Dział 5. Sprawy wielotomowe  

SPRAWY 
z rep. 

Sprawy cywilne wielotomowe - liczba spraw 

 zbiorczo pow. 5 tomów 
(kol. od 2 do 4) 

pow. 5 do  
10 tomów 

pow. 10 do  
20 tomów  powyżej 20  tomów 

0  1 2 3 4 

Nkd 

Wpływ w okresie sprawozdawczym 01     

w tym  
wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 02     

w wyniku zwrotu pozwu/wniosku 03     

Załatwienie w okresie sprawozdawczym 04     

w tym  
załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 05     

w wyniku pozwu/wniosku 06     

Pozostało na następny okres sprawozdawczy 07     
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Dział 6. Obciążenia administracyjne respondentów 

Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania MS-S18r 
 

 

Dział 1.1.b. Rozstrzygnięcia powinny być wykazywane z wykazu mediacji wg daty zakreślenia mediacji. 

 

Dział 1.1.2. Należy wykazywać w momencie umieszczenia, a nie wydania orzeczenia. 

 

Dział 1.1.6 „a” i „b” 

W rubrykach od 1 do 13 wykazuje się ewidencję osób, a w  rubryce 14 wykazuje się wykonywane środki w tym zawieszone. 
 
Dział 1.1.7.   

Filie ośrodków kuratorskich wykazuje się tak, jak odrębny ośrodek. 
 
Dział   1.1.8.  
Na posiedzenia wykonawcze powinny być kierowane dwie kategorie spraw. Pierwsza, to sprawy kierowane na posiedzenia wykonawcze z urzędu lub na wniosek po wyda-
niu orzeczenia merytorycznego w postępowaniu rozpoznawczym, które wymagają ingerencji lub zajęcia przez sąd stanowiska w form ie decyzji procesowej (wydanie posta-
nowienia). Sprawy z tej kategorii powinny być wykazywane w rubryce „2”. 
Drugą kategorią spraw kierowanych na posiedzenia wykonawcze, powinny być sprawy dotyczące wykonywanych przez kuratorów sądowych nadzorów (zapoznawanie się 
ze sprawozdaniami w celu podjęcia decyzji np. o wszczęciu postępowania o zmianę środka stosowanego wobec nieletniego) lub innych czynności np. zapoznanie się z 
opinią o nieletnim nadesłaną przez szkołę lub placówkę. Mają one charakter kontrolny i z reguły wydawane na nich decyzje przybierają formę zarządzeń. Sprawy z tej kate-
gorii wpisywane powinny być w rubryce „3”.   
 
W rubryce 4 wykazuje się sprawy w których sędzia rodzinny podejmuje takie czynności jak zlecenie czynności instytucjom poza sadowym oraz kuratorom z poza siedziby 
danego sądu no. Zlecenie opinii w MOW, czy zlecenie wywiadu Policji. 
 
Posiedzenia podczas których dokonywane są czynności z udziałem nieletnich (spotkania takie służą z jednej strony dyscyplinowaniu nieletnich ale i udzielaniu im wsparcia) 
powinny być wykazywane w rubryce „5”. 

 

Dział 3.1 

Skarga na postępowanie sądowe wykazywana jest  na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 1.320 

 wypełnienie formularza 120 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu 
 

...........................................                                                                           . 
 
 

..............................................................................            ............................................................................................ 
                              (miejscowość i data)                                                                   (pieczątka i podpis osoby sporządzającej)  
 
 

 
............................................................................              ............................................................................................ 
                              (miejscowość i data)                                                                    (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) 

 
 .......................................................................                   ........................................................................................... 
                             (miejscowość i data)                                                                      (pieczątka i podpis prezesa sądu) 

 


