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OBJAŚNIENIA DO REPERTORIÓW I INNYCH URZĄDZEŃ
EWIDENCYJNYCH PROWADZONYCH W SĄDACH
na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH KARNYCH I SPRAWACH O WYKROCZENIA
W sądach rejonowych prowadzi się repertorium "K" dla spraw, w których wniesiono akt
oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia do tych sądów, w tym dla spraw o przestępstwa
skarbowe, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie
postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających,
wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz spraw dotyczących
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661, z późn. zm.).
W sądach okręgowych prowadzi się repertoria:
"K" dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie
wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu
niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków prokuratora
o warunkowe umorzenie postępowania karnego, spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego na podstawie podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz spraw
lustracyjnych wniesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
"Ka" dla spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od
wyroków sądów rejonowych,
"Kz" dla spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia
na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem
zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym,
"Kzw" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane
w postępowaniu wykonawczym.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH CYWILNYCH
W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się repertoria:
"Nc" dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
"C" dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych
na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,
"Ns" dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
"Co" dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego,
o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym), podlegających
rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących
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Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów
i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed
wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz
wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta
została umowa o mediację.
Dodatkowo dla spraw cywilnej pomocy sądowej prowadzi się wykaz "Cps".
W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się repertoria:
"Nc" dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
"C" dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek
pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w
europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,
"Ns" dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
"Co" dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt,
nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego
wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności,
"Ca" dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg
na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
"Cz" dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane
w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
BIUROWOŚĆ W WYDZIAŁACH KSIĄG WIECZYSTYCH
W wydziałach ksiąg wieczystych prowadzi się następujące księgi biurowe i inne urządzenia
ewidencyjne:
1) repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw");
2) repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd");
3) repertorium archiwum ("Rep. Ar");
4) dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw");
5) dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd");
6) dziennik odpisów ("Dz. Odp").
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH ROZPOZNAWANYCH PRZEZ SĄD RODZINNY
W wydziale rodzinnym i nieletnich prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
1) w sprawach nieletnich:
- repertorium "Npw" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu
karalnego lub demoralizacji,
- repertorium "Now" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
opiekuńczo-wychowawczym,
- repertorium "Nk" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
poprawczym,
- wykaz "Nw" dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki
poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu
wykonaniu (np. "upomnienie"),
- wykaz "MED" dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),
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- wykaz "Nsch" dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich,
pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,
- kontrolkę "Zr" dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd
zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),
- kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów
w sprawach nieletnich;
2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:
- repertorium "Nsm" dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez
wydział rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,
- wykaz "Opm" dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,
- kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów
w sprawach opiekuńczych małoletnich;
3) dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich - wykaz "Nmo" dla wszystkich pism
w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych
urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez wydział rodzinny lub sędziego rodzinnego, w
tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich;
4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla
spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:
- repertorium "RNs" dla spraw podlegających rozpoznaniu przez wydział rodzinny
w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia
osób uzależnionych od alkoholu,
- wykaz "Op" dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz
spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,
- wykaz "Alk" dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi
leczenia na mocy orzeczenia sądu;
5) spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:
- repertorium "RNc" dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu
nakazowym; przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,
- repertorium "RC" dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych
rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,
- repertorium "RCo" dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne,
a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z
innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym
i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu
właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie
zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie
przepisów RWE;
6) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we
wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny:
- wykaz "RCps" dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych
i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem
orzeczeń,
- wykaz "WSC" dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 kpc),
- wykaz "MED" dla ewidencji protokołów z przebiegu mediacji w sprawach rodzinnych,
- kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych
biegłemu w celu wydania opinii lub do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia,
- kontrolkę spraw zawieszonych.
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BIUROWOŚĆ W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy, wydział ubezpieczeń
społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria:
"Np" dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także
podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 4 i § 104
stosuje się odpowiednio,
"P" dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców
wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami,
do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu
w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu
pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą
(łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających rozpoznaniu w
postępowaniu uproszczonym,
"U" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c.,
"Po", "Uo" lub "Po-Uo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został
przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów
lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy
sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego
przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
zabezpieczającym i egzekucyjnym.
W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) pracy (sąd pracy), wydział
(wydziały) ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) lub wydział pracy
i ubezpieczeń społecznych (sąd pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się repertoria.
"Np" dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 4
i § 104 stosuje się odpowiednio,
"P" dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw
szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów
spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, dla wszczętych
przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz
inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze
sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach
dyscyplinarnych biegłych rewidentów,
"Pa" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów
rejonowych,
"Pz" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia
i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,
"U" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
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"Ua" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń
sądów rejonowych,
"Uz" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,
"Po-Uo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają
rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy
sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego
wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH GOSPODARCZYCH
W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się
repertoria:
"GNc" dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
"GC" dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na
skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegających rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych
roszczeń,
"GNs" dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
"GCo" dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie
sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, nadanie klauzuli
wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.
W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział gospodarczy, prowadzi się repertoria:
"GNc" dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
"GC" dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na
skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych
w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,
"GNs" dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
"GCo" dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt,
nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego
wydziału lub sądu,
"Ga" dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz
skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
"Gz" dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia
wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH
W wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i naprawczych (sekcjach) oraz w wydziałach gospodarczych właściwych dla spraw upadłościowych i naprawczych, w których nie
wyodrębniono organizacyjnie sekcji upadłościowej, prowadzi się:
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"GU" dla spraw o ogłoszenie upadłości, dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia
o uznaniu,
"GUp" dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań
upadłościowych,
"GN" dla spraw z zakresu postępowania naprawczego,
"Gzd" dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
"GUo" dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów
o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
Wykaz "GUu" dla spraw o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
i naprawczym,
Kontrolkę "GUz" dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy,
Kontrolkę "GUk" dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego komisarza.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI,
REGULACJI ENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
W Sądzie Okręgowym w Warszawie (sądzie ochrony konkurencji i konsumentów) prowadzi się
repertoria:
"AmC" dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
"AmE" dla spraw z zakresu prawa energetycznego przedstawionych z odwołaniami od decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
"AmK" dla spraw z zakresu przepisów o transporcie kolejowym przedstawionych z odwołaniami
od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
"AmA" dla spraw z zakresu ochrony konkurencji przedstawionych z odwołaniami od decyzji
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
"AmT" dla spraw z zakresu prawa telekomunikacyjnego przedstawionych z odwołaniami
od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
"Amz" dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie wzorca umowy za niedozwolone, a także
na postanowienia wydane przez: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
"Amo" dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH Z ZAKRESU WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW
TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
W Sądzie Okręgowym w Warszawie (sądzie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów
przemysłowych) prowadzi się repertoria:
GWzt dla spraw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych,
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GWwp dla spraw dotyczących wspólnotowych wzorów przemysłowych,
GWo dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności spraw
o odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, wyznaczenie sądu.
Do ewidencji skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia stosuje się wykaz "WSC".
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH ROZPOZNAWANYCH PRZEZ SĄD REJESTROWY
W sądach rejonowych:
1) w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi się wykaz:
"Ns-Rej. KRS" dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie
są wnioski o wpis;
2) w wydziałach gospodarczych rejestru zastawów prowadzi się wykaz:
"Ns-Rej. Za" dla spraw o wpis do rejestru zastawów.
W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się wykaz:
"Ns-Rej. Pr" dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie prowadzi się ponadto, na podstawie odrębnych przepisów,
wykazy:
"Ns-Rej. Ew. R" dla spraw z zakresu ewidencji partii politycznych,
"Ns-Rej. FE" dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy emerytalnych,
"Ns-Rej. FI" dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy inwestycyjnych.
BIUROWOŚĆ W SPRAWACH ROZPOZNAWANYCH PRZEZ SĄDY APELACYJNE
W wydziale cywilnym sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria:
"ACa" dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów
okręgowych,
"ACz" dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia
i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
"ACo" dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu
do repertorium "ACa" lub "ACz".
W wydziale karnym sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria:
"AKa" dla spraw karnych, w których wniesiono apelację od wyroków sądów okręgowych,
"AKz" dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub
na zarządzenia prezesów tych sądów oraz na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na
podstawie art. 263 § 5 kpk, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu
wykonawczym,
"AKzw" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w
postępowaniu wykonawczym.
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Sprawy, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych w przedmiocie
kontroli operacyjnej oraz odstąpienia od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas kontroli
operacyjnej, ewidencjonuje się z zachowaniem przepisów ustalonych dla postępowania z
informacjami niejawnymi.
W wydziale prowadzi się również wykaz "AKo" - dla pism i czynności sądowych w sprawach
karnych, które nie podlegają wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczą m.in.
wznowienia postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub
zatrzymanie, prośby o ułaskawienie, wniosków o przekazanie innemu sądowi sprawy zagrożonej
przedawnieniem (art. 11a ustawy - Przepisy wprowadzające kpk), wniosków sądów rejonowych o
przekazanie sprawy sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 kpk).
W wydziale o dużej liczbie spraw może być prowadzony wykaz "AKp" dla wniosków
o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres przekraczający terminy określone
w art. 263 § 2 i 3 kpk.
Kasacje wniesione w sprawach karnych ewidencjonuje się w wykazie "WKK"; przepisy § 389
stosuje się odpowiednio.
W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria:
"APa" dla spraw z zakresu prawa pracy, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów
okręgowych,
"APz" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia
i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
"AUa" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń
sądów okręgowych,
"AUz" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
"APo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie,
a niepodlegających wpisaniu do wcześniej wymienionych repertoriów,
"AUo" dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów
o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach.
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