SĄD REJONOWY W WYSZKOWIE

Wykonując dyspozycję zawartą w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i
wewnętrzne sądu, § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. - Dz.U.2015.2316) Sąd
Rejonowy w Wyszkowie udstępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu
sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
Sprawozdania statystyczne za 2019 r.
S00WS01R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach cywilnych [1]
S00WS05R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [2]
S00WS16R - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [3]
S00WS20K - Etatyzacja - sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych [4]
S01R - sprawozdanie w sprawach cywilnych [5]
S05R - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [6]
S06R - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
[7]

S07R - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [8]
S10R - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [9]
S16R - sprawozdanie w sprawach rodzinnych [10]
S20K - sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych [11]
S23K - sprawozdanie z działalnosci komornika [12]
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [13]
Sprawozdanie statystyczne za I-sze półrocze 2019 r.
Etatyzacja S01R [14]
Etatyzacja S05R [15]
Etatyzacja S16R [16]
Etatyzacja S20R [17]
Sprawozdanie w sprawach cywilnych [18]
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [19]
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [20]
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [21]
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej [22]
Sprawozdanie z czynności komornika [23]
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [24]
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [25]
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [26]
Sprawozdania statystyczne za 2018 r.
Etatyzacja S01R [27]
Etatyzacja S05R [28]
Etatyzacja S16R [29]

Etatyzacja S20R [30]
Sprawozdanie w sprawach cywilnych [31]
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [32]
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [33]
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [34]
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej [35]
Sprawozdanie z czynności komornika [36]
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [37]
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [38]
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [39]
Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2018 r.
Etatyzacja S01R [40]
Etatyzacja S05R [41]
Etatyzacja S16R [42]
Etatyzacja S20R [43]
Sprawozdanie w sprawach cywilnych [44]
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [45]
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [46]
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [47]
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej [48]
Sprawozdanie z czynności komornika [49]
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [50]
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [51]
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [52]
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Etatyzacja S01R - Wydział Cywilny [53]
Etatyzacja S05R - Wydział Karny [54]
Etatyzacja S16R - Wydział Rodzinny i Nieletnich [55]
Etatyzacja S20K - Wydział Ksiąg Wieczystych [56]
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych [57]
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [58]
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
[59]

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń [60]
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej [61]
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [62]
MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [63]
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika [64]
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [65]
Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2017 r.
Etatyzacja S01R [66]
Etatyzacja S05R [67]
Etatyzacja S16R [68]
Etatyzacja S20K [69]
MS-S1R Sprawozdanie w sprawach cywilnych [70]
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wkroczeniowych [71]

MS-S6R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
[72]

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [73]
MS-S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [74]
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [75]
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [76]
MS-S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [77]
MS-S-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika [78]
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MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016 [79]
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016 [80]
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - Limity etatów i obsada Sądu za rok
2016 [81]
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016 [82]
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
za rok 2016 [83]
MS-S6-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016
[84]

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń za rok 2016 [85]
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016 [86]
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016 [87]
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiag wieczystych - Limity etatów i obsada Sądu za rok
2016 [88]
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016 [89]
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016 [90]
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016 [91]
Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2016 r.
Etatyzacja S01R [92]
Etatyzacja S05R [93]
Etatyzacja S16R [94]
Etatyzacja S20R [95]
Sprawozdanie w sprawach cywilnych [96]
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [97]
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [98]
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [99]
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej [100]
Sprawozdanie z czynności komornika [101]
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [102]
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [103]
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [104]
Sprawozdania statystyczne za 2015 r
MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych [105]
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych [106]
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
[107]

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [108]
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej [109]

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw
nieletnich [110]
MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich [111]
MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych [112]
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej [113]
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika [114]
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