
 

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku   

  

Wymiar sprawiedliwości w Polsce   

Sąd to niezawisły organ państwowy, którego celem i zadaniem jest sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości (czyli rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych). Przed sądem ma miejsce realizacja 

zagwarantowanych Ci przez prawo uprawnień i obowiązków.  Wymiar sprawiedliwości w Polsce 

sprawują następujące sądy:   

• sądy powszechne  

• sądy administracyjne 

• Sąd Najwyższy 

• sądy wojskowe 

  

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest sądem powszechnym.   

  

Co to są sądy powszechne i czym się zajmują?   

Sądami powszechnymi są sądy, które sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach nienależących do 

właściwości sądów administracyjnych, wojskowych oraz Sądu Najwyższego.   

  

Jakie są rodzaje sądów powszechnych?   

Wśród sądów powszechnych wyróżniamy: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne.   

  

Sąd rejonowy jest powołany do rozpoznawania większości spraw, z wyjątkiem zastrzeżonych dla 

pozostałych sądów. Tego rodzaju sąd prowadzi największą liczbę postępowań. Co do zasady właściwość 

sądu rejonowego – a więc jego kompetencja do orzekania w sprawie, rozciąga się na obszar jednej lub 

kilku gmin. Sąd rejonowy jest co do zasady sądem pierwszej instancji.   

  

Sąd okręgowy to sąd, dla którego zastrzeżone zostało orzekanie w sprawach poważniejszych. Jego 

właściwość obejmuje obszar działania kilku sądów rejonowych. Sąd okręgowy może być sądem zarówno 

pierwszej, jak i drugiej instancji.  

  

Sąd apelacyjny to co do zasady sąd drugiej instancji. Jego właściwość obejmuje obszar działania 

minimum dwóch sądów okręgowych, a zasiadanie w nim zastrzeżone jest dla sędziów o szczególnie 

wysokim stopniu wiedzy i dużym doświadczeniu w zakresie orzekania.   

  

O Sądzie Rejonowym w Białymstoku   

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości 

prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z 

dnia 2 kwietnia 1997 r.   

Zasady organizacji pracy sądu regulują następujące akty prawne:   

  

• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,   

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru nad 

działalnością administracyjną sądów,   



 

 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania 

sądów powszechnych,   

 

• zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu 

działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,  

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych,  

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i 

obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu 

rozpoznawanych przez nie spraw.  

  

  

  

Właściwość miejscowa   

Właściwość miejscowa pozwala na ustalenie, który z sądów tego samego rzędu jest właściwy do 

rozpoznania konkretnej sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i 

sądów rejonowych – w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku znajdują się:   

• miasto Białystok oraz   

• gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, 

Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, 

Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.  

  

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, 
rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także spraw gospodarczych, 
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów, spraw Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz prowadzenia ksiąg wieczystych.  
  

Właściwość rzeczowa  

  

I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości 

tutejszego Sądu z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych Sekcji 

Egzekucyjnej II Wydziałowi Cywilnemu niebędących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i 

opiekuńczych (art. 1050 -1051 kpc) 

  

II Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości 

tutejszego Sądu z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych Sekcji 

Egzekucyjnej II Wydziałowi Cywilnemu niebędących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i 

opiekuńczych (art. 1050 -1051 kpc) 

  

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru 

właściwości tutejszego Sądu, w przedmiocie egzekucji sądowej w sprawach cywilnych i gospodarczych z 

wyłączeniem spraw w przedmiocie egzekucji sądowej, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Rozpoznaje sprawy o nadanie 



 

 

klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w 

sprawach podlegających rozpoznaniu w innych wydziałach Sądu Rejonowego w Białymstoku. 

  

III Wydział Karny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy 

wykroczeniowe z obszaru właściwości tutejszego Sądu.  

  

Sekcja do Spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym – rozpoznaje sprawy z kategorii 
czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tutejszego Sądu.  
  

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - rozpoznaje sprawy  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

sprawy nieletnich,  dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych oraz należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru 

właściwości tutejszego Sądu. 

 

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce.  

  

VIII Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów 

rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i 

restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce  i 

Suwałkach.  

  

IX Wydział Ksiąg Wieczystych – rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości 

tutejszego Sądu.  

  

X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów – rozpoznaje sprawy rejestru zastawów z obszaru 

właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach.  

  

XI Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości 

tutejszego Sądu z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych Sekcji 

Egzekucyjnej II Wydziałowi Cywilnemu niebędących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i 

opiekuńczych (art. 1050 -1051 kpc) 

  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - rozpoznaje sprawy Krajowego Rejestru  

Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce, 

Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Augustowie i Suwałkach, a także – z 

wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych – w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, 

Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie.   

  

XIII Wydział Karny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy 

wykroczeniowe z obszaru właściwości tutejszego Sądu.   

  

  

Jak skontaktować się z Sądem Rejonowym w Białymstoku   

 

Żeby załatwić sprawy w Sądzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:   



 

 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku ulica Mickiewicza 103 15-950 

Białystok,  

• napisać pismo i złożyć je w Biurze Podawczym, okienko po prawej stronie od wejścia na parterze, 

w godzinach urzędowania Sądu,  

• napisać wiadomość i wysłać na adres poczty elektronicznej boi@bialystok.sr.gov.pl lub przez 
formularz kontaktowy na stronie internetowej sądu www.bialystok.sr.gov.pl  
  

• zadzwonić pod numer 85 66 56 510,  

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w 
Sądzie mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego on-line lub pętli indukcyjnej. W tym celu 
zostało przystosowane stanowisko Nr 7 na Biurze Obsługi Interesantów. 

Pętla indukcyjna dostępna jest się również w Kasie Sądu (A004) Biurze Podawczym Ogólnym (A022) i 
Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów (A015). 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa Danych osobowych znajdują się w zakładce Ochrona 

Danych Osobowych 


