Sąd Rejonowy w Białymstoku
1. Gdzie mieści się Sąd Rejonowy w Białymstoku?
Sąd Rejonowy w Białymstoku
w skrócie Sąd,
mieści się w Białymstoku
przy ulicy Mickiewicza 103.

2. Kto zarządza Sądem?
Sądem zarządza Prezes Sądu
i Dyrektor Sądu.

3. Kto pracuje w Sądzie?
W sądzie pracują:
 sędziowie,
 asesorzy sądowi,
 referendarze sądowi,
 asystenci sędziów,
 urzędnicy,
 zawodowi kuratorzy sądowi,
 inni pracownicy.
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4. Czym zajmuje się Sąd?
Sąd rozpoznaje sprawy z zakresu:
 prawa cywilnego,
 prawa karnego i wykroczeń,
 prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 prawa gospodarczego oraz upadłościowego
i restrukturyzacyjnego
Do zakresu działania Sądu należy również:
 prowadzenie ksiąg wieczystych i zbioru
dokumentów oraz innych spraw cywilnych z
zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
 prowadzenie rejestru zastawów,
 prowadzenie rejestru podmiotów na które przepisy nakładają
obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Czy budynek Sądu jest
dostosowany do potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami?
Budynek Sądu jest dostosowany do
potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami.
W razie potrzeby osobie
niepełnosprawnej pomoże pracownik
ochrony.
Miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych w ilości 4 stanowisk,
znajdują się przy wejściu głównym do
budynku.
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Do budynku Sądu prowadzą dwa
wejścia, z których jedno przeznaczone
jest dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Wejście dla osób z niepełnosprawnością
ruchową usytuowane jest na poziomie
chodnika tuż przy miejscu parkingowym.
Zaczyna się od pochylni zabezpieczonej
barierkami, prowadzącej do zewnętrznej
windy (platformy), znajdującej się za
filarem po prawej stronie głównego
wejścia do budynku.

Budynek posiada 2
windy, znajdujące się tuż
za wejściem głównym,
którymi można
przemieścić się na
wszystkie kondygnacje
budynku przeznaczone
dla Interesantów.
Windę można obsługiwać
samodzielnie, przyciski
posiadają oznaczenie w
języku Braille’a.
Obsługa interesanta odbywa się na parterze budynku, w korytarzu między
windami (segment C).
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Szerokość korytarzy dostosowana
jest do potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób z
niepełnosprawnościami
znajduje się na parterze, 1 i 3
piętrze budynku Sądu (segment A).
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6. Gdzie można przeczytać akta sądowe?
Czytelnia akt sądowych znajduje się
na 1 piętrze, po prawej stronie po wyjściu z
windy (segment A).

7. Jak skontaktować się z pracownikami Sądu?
Celem załatwienia sprawy w Sądzie osoby mogą:
 napisać pismo i wysłać je na adres:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ulica Mickiewicza 103
15-950 Białystok


 przynieść pismo do Biura Podawczego,
znajdującego się na parterze budynku, po prawej
stronie od głównego wejścia

 napisać pismo i wysłać je na adres poczty
elektronicznej boi@bialystok.sr.gov.pl lub przez
formularz kontaktowy na stronie internetowej sądu:
www.bialystok.sr.gov.pl
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 zadzwonić pod numer 85 665 65 10

 wysłać pismo faksem pod numer 85 665 63 33

 przyjść do Sądu i spotkać się z pracownikiem Biura
Obsługi Interesanta w godzinach od 08:00 do 15:00.
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