Sąd Rejonowy w Będzinie
1.

Gdzie mieści się Sąd Rejonowy w Będzinie?

Sąd Rejonowy w Będzinie, w skrócie
Sąd, mieści się w Będzinie, przy ul. Jana
Sączewskiego 23, jako siedziba główna.
Zlokalizowane są tu Wydziały: I Cywilny,
III Rodzinny i Nieletnich, VII Karny oraz
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń,
oraz pion administracyjny sądu. W budynku przy ul. Jana Sączewskiego
15 mieści się Wydział IV Pracy oraz Wydział Wieczystoksięgowy,
natomiast przy ul. Królowej Jadwigi 2 Zespoły Kuratorskiej Służby
Sądowej do spraw Karnych oraz do spraw Nieletnich.
2.

Kto zarządza Sądem?

Sądem zarządza Prezes Sądu
i Dyrektor Sądu.
3.

Kto pracuje w Sądzie?

W sądzie pracują
 sędziowie,
 asesorzy,
 referendarze,
 asystenci sędziów,
 urzędnicy,
 zawodowi kuratorzy sądowi,
 personel pomocniczy.
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4.

Czym zajmuje się Sąd?
 rozstrzyga spory cywilne, w tym rodzinne,
 zajmuje się sprawami karnymi,
 zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy,
 zajmuje się sprawami z zakresu ksiąg
wieczystych.

5.

Czy budynek Sądu jest dostosowany do potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami?

Budynek Sądu nie jest dostosowany do obsługi klienta z
niepełnosprawnościami.
W razie potrzeby osobie niepełnosprawnej pomoże pracownik sądu lub
pracownik ochrony.
Miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych znajdują się w obrębie
budynków Sądu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
znajduje się na parterze budynku Sądu.
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6.

Gdzie można przeczytać akta sądowe?

Czytelnia akt sądowych obecnie znajduje się na
II piętrze w pokoju 325.

7.

Jak skontaktować się z pracownikami Sądu?

Żeby załatwić sprawy w Sądzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:


Napisać pismo i wysłać je na adres:
Sąd Rejonowy w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin



Przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta
Biuro Obsługi Interesanta to miejsce, gdzie
można złożyć pisma i inne dokumenty,



Napisać wiadomość i wysłać na adres poczty
elektronicznej: boi@bedzin.sr.gov.pl lub poprzez
formularz kontaktowy poprzez stronę internetowej
sądu : www.bedzin.sr.gov.pl
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Zadzwonić pod numer telefonu:
32 368 81 88,



Wysłać faks pod numer 32 368 81 98,



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