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

SR w Bielsku Podlaskim   

Numer identyfikacyjny  
REGON 

 
MS-S18 

SPRAWOZDANIE 
w sprawach rodzinnych nieletnich 

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

Okręg 

Białystok 

Apelacja 

Białostocka za III kwartały 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 35 221 2 218 2 38 

z tego 
demoralizacja 02 10 79 1 73 1 16 

czyny karalne 03 25 142 1 145 1 22 

 

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 2.006 273 1.526  207 

nieletnich 02 284 48 213  23 

małoletnich 03 560 83 440  37 

dorosłych 04 1.162 142 873  147 

Liczba posiedzeń 05 122 122   

 
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 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 38 27 11 10 1       

 

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 2.2. 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 01 213 184 20 7 2     
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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 90 

 wypełnienie formularza 15 

 

 

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) 

 


