Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator do spraw dostępności:
Jolanta Ostrokołowicz
tel.: 87 739 60 13
e-mail: dostepnosc@suwalki.sr.gov.pl
Czym się zajmujemy
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.
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.
Zakres terytorialny
W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Suwałkach znajdują się: miasto Suwałki, gmina
Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny.
Z zakresu prawa pracy Sąd Rejonowy w Suwałkach rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości
Sądów Rejonowych w Augustowie i Suwałkach, natomiast z zakresu spraw ubezpieczeń
społecznych z obszaru właściwości sądów w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.
Sąd Rejonowy w Suwałkach mieści się w czterech budynkach przy ulicy:
ul. Waryńskiego 45 :


Biuro Obsługi Interesanta - tel. 87 563 54 44, pokój 1-2 e-mail: boi@suwalki.sr.gov.pl



Biuro Podawcze - tel. 87 739 60 09,pokój nr 10, e-mail: bp@suwalki.sr.gov.pl



II Wydział Karny - tel.87 739 60 47, e-mail: karny@suwalki.sr.gov.pl



VI Wydział Ksiąg Wieczystych, tel. 87 739 60 74, pokój nr 3,
e-mail: wkw@suwalki.sr.gov.pl



I Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,
tel. 87 739 6100, e- mail: kuratorzy.dorosli@suwalki.sr.gov.pl

ul. Sejneńska 30:


I Wydział Cywilny, tel. 87 739 61 40, e-mail: cywilny@suwalki.sr.gov.pl

ul. Przytorowa 2:


III Wydział Rodzinny i Nieletnich, tel. 87 739 61 20,
e-mail rodzinny@suwalki.sr.gov.pl



IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, tel. 87 739 60 81
e-mail: pracy@suwalki.sr.gov.pl



Wydział Gospodarczy, tel. 87 739 60 93,
e-mail: gospodarczy@suwalki.sr.gov.pl



II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach dla
Nieletnich, tel.87 739 61 10,
e-mail: kuratorz.rodzinni@suwalki.SR.gov.pl

ul. Kościuszki 69:
Obecnie w budynku tym znajduje się archiwum zakładowe.
Budynki Sądu Rejonowego w Suwałkach zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych i
wymagających opieki, takim jak:



osoby wymagające opieki i wsparcia: osoby starsze, osoby z małymi dziećmi, kobiety
ciężarne,
niepełnosprawni: osoby z upośledzeniem ruchu, wzroku, słuchu, umysłowym.

Wejście do budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach przy:

- ul. Waryńskiego 45 zostało dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (również
poruszających się na wózkach inwalidzkich) poprzez zamontowanie przy schodach platformy
pionowej Ponadto wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację
budynku.
Aby uruchomić platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub
telefonicznie pod numer: 87 5631260. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu
należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba z dysfunkcją ruchu jest doprowadzana
do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.
- na wyposażeniu Sądu Okręgowego znajduje się schodołaz do poruszania się osób na wózkach
inwalidzkich bez napędu elektrycznego po schodach na ciągach komunikacyjnych. W celu
skorzystania ze schodołazu, należy zgłosić tę potrzebę odpowiednio wcześniej. Pracownik, który
jest odpowiedzialny za jego obsługę będzie mógł go wtedy udostępnić. Odpowiedni wózek do
poruszania się po schodołazie jest na wyposażeniu Sądu Okręgowego.
-podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu – zlokalizowany przy wejściu od parkingu wewnętrznego
Sądu Okręgowego.
- ul. Przytorowej 2 zostało częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu
(również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się po lewej stronie od
wejścia. Trzy sale rozpraw z pięciu sal znajdują się na parterze budynku;
- ul. Kościuszki 69 zostało częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu
(również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Jedna z sal rozpraw znajduje się na
parterze budynku;
- ul. Sejneńskiej 30 zostało dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (również
poruszających się na wózkach inwalidzkich). Wejście do budynku klatką środkową. Wydział
Cywilny usytuowany jest na parterze;
Dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu zostały wydzielone odpowiednio przystosowane
pomieszczenia sanitarne z niezbędnym wyposażeniem,
Lokalizacja Biura Podawczego ( pok. Nr 10) , Biura Obsługi Interesanta ( pok. Nr 1-2) i Czytelni
akt (pok. Nr 3) usytuowane są na parterze budynku Sądu przy ul. Waryńskiego 45 w pobliżu
wejścia głównego.
Informacja dotycząca tłumacza języka migowego
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza
języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy
wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 j.t.).
Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy
administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe

organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu
terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji
publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

Organizacja jednostki
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Sąd Rejonowy w Suwałkach informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju
niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji
wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować
się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego
Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę
została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania
sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie
skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o
zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej
po terenie budynku Sądu.
W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się
z:




Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: (87) 563 54 44 wysyłając e-maila na
adres: boi@suwalki.sr.gov.pl
Osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do 15.00
Wysyłając pismo na adres:

Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej
pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

Zatwierdzam:

