
Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 
 

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. 

 

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. 

 

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 kilki 

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 Bielsku Podlaskim 
 

Sąd Rejonowy  w Bielsku Podlaskim jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa 

nie posiadającą 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 18 czerwca 2019 r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych; 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

nadzoru nad działalnością administracyjną sądów; 

• 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 niech 

spraw. 

 

 

 

 

 

 

 



Właściwość miejscowa 

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

właściwy do rozpoznania sprawy konkretnej sprawy.  

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim obejmuje: 

• miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka i Siemiatycze, 

• gminy: Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, 

Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Kleszczele, 

Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, 

Siemiatycze i Wyszki. 

 

Właściwość rzeczowa 

 

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

tego Sądu, 

• II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i 

sprawy wykroczeniowe z obszaru miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin 

Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki, 

• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, 

dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw z obszaru właściwości tego Sądu, 

• V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miast 

Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i 

Wyszki, 

• VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce - sprawy z zakresu 

prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta 

Hajnówka oraz gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, 

Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka, 



• VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Siemiatyczach - sprawy z zakresu 

prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta 

Siemiatycze oraz gmin Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, 

Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze, 

• IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce - sprawy 

wieczystoksięgowe z obszaru miasta Hajnówka oraz gmin Białowieża, 

Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i 

Narewka, 

• X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach - 

sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Siemiatycze oraz gmin Drohiczyn, 

Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i 

Siemiatycze. 
 

Jak skontaktować się z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim ? 

Żeby załatwić sprawy w Sądzie osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski; 

• napisać pismo i złożyć je w Biurze Podawczym, w godzinach urzędowania 

Sądu; 

• napisać wiadomość i wysłać na adres poczty elektronicznej: 

boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl 

• zadzwonić pod numer telefonu 85 731 2165 albo 85 731 2167; 

• wysłać faks pod numer  85 731 2108. 
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