
Informacja o działalności Sądu Apelacyjnego 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 Apelacyjny 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 Apelacyjnym w  Białymstoku  

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  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 (t.j. 

Dz.U.2020.365);  

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

nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U.2013.69 z późn. zm.);  

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141);  

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

zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 

(Dz.Urz.MS.2019.138 z późn. zm.);  

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej 

sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 z późn. zm.);  

 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 (Dz.U.2018.2548 z późn. 

zm.);  

 

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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2548 z późn. zm.) 

– w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku znajdują się:  



 Sąd Okręgowy w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: 

Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce  

 Sąd Okręgowy w Łomży –obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: 

Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie   

 Sąd Okręgowy w Olsztynie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: 

Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, 

Nidzicy, Olsztynie, Piszu, Szczytnie  

  Sąd Okręgowy w Suwałkach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: 

Augustowie, Ełku, Olecku, Suwałkach 

 Sąd Okręgowy w Ostrołęce – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w 

Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie  

 

Jak skontaktować się z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku  

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  

 napisać pismo i złożyć je w Biurze Podawczym, wysoki parter pokój 119, w godzinach 

urzędowania Sądu 

 napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:  boi@bialystok.sa.gov.pl 

 zadzwonić pod numer 0 85 7430727 

 wysłać fax pod numer 85 7329 001 
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