Sąd Apelacyjny w Białymstoku
1. Gdzie mieści się Sąd Apelacyjny w Białymstoku?
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
w skrócie Sąd,
mieści się w Białymstoku
przy ulicy Mickiewicza 5.

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

3. Kto pracuje w Sądzie?
W sądzie pracują
 sędziowie
 asystenci sędziów
 urzędnicy,
 personel pomocniczy.
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4. Czym zajmuje się Sąd?
 rozstrzyga spory cywilne,
 rozstrzyga spory gospodarcze,
 zajmuje się sprawami karnymi,
 zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, na przykład
dotyczącymi umów o pracę, rent i emerytur.

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 pomogą pracownicy Sądu.
Miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych znajduje się
przy wejściu głównym od ulicy
Mickiewicza
i wejściu bocznym od ulicy
Świętojańskiej.
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Drzwi wejściowe do budynku
od ulicy Świętojańskiej
są odpowiednio szerokie
dla osób poruszających się na
wózkach.

Za drzwiami po lewej stronie jest winda, którą można dojechać na
wszystkie piętra budynku.
W windzie jest informacja głosowa
i wizualna.
Windę możesz obsługiwać
samodzielnie.

Korytarze są szerokie dla osób
poruszających się na wózkach.
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Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
znajduje się na parterze budynku Sądu.

6. Gdzie można przeczytać akta sądowe?
Czytelnia akt sądowych znajduje się
obok wejścia do Sądu od ulicy Świętojańskiej.

7. Jak skontaktować się z pracownikami Sądu?
Żeby załatwić sprawy w Sądzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
 napisać pismo i wysłać je na adres:
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ulica Mickiewicza 5
15-950 Białystok
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 przynieść pismo do Biura Podawczego,
w którym można zostawić pisma i inne
dokumenty

 napisać wiadomość i wysłać na adres poczty
elektronicznej boi@bialystok.sa.gov.pl

 zadzwonić pod numer 85 7430 727

 wysłać faks pod numer 85 7329 001

 przyjść do Sądu i spotkać się z pracownikiem
w godzinach od 7:30 do 15:30
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