
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 

 

Gdzie mieści się Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim?  

 

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim  

w skrócie Sąd, znajduje się  

w mieście Mińsk Mazowiecki 

przy ulicy Okrzei 14. 

W budynku mieszczą się  

Wydziały i Oddziały Sądu  

a także Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 

Kto kieruje sądem? 

 

Sądem kieruje: 

• Prezes Sądu, 

• Dyrektor Sądu. 

 

Kto pracuje w sądzie? 

 

W sądzie pracują: 

• sędziowie,  

• asesorzy sądowi,  

• referendarze sądowi, 

• asystenci sędziego,  

• kuratorzy zawodowi,  

• urzędnicy sądowi, 

• inni pracownicy.  



 

Czym zajmuje się Sąd? 

 

Sąd rozstrzyga spory i konflikty prawne,  

a także decyduje o przysługujących  

Tobie prawach i obowiązkach. 

 

 

Czy budynek Sądu dostosowany jest  

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami? 

 

Do budynku wchodzi się przez drzwi automatyczne,  

przesuwne, otwierane na czujkę ruchu.  

Sąd posiada podjazd dla wózków 

inwalidzkich, zaś przy krawędzi schodów 

znajduje się dzwonek dostosowany 

wysokością dla osoby siedzącej na wózku, 

za pomocą którego można wezwać 

pracownika ochrony.  

Na parterze znajdują się:  

• Punkty Informacyjne dla interesantów,  

ogólne i Ksiąg Wieczystych,  

• toaleta dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

Sąd posiada trzy windy osobowe,  

wyposażone w moduły głosowe  

oraz nakładki braille'a. 

 



 

W budynku drzwi i korytarze  

są odpowiednio szerokie.  

Po budynku możesz  

jeździć wózkiem inwalidzkim. 

 

 

Przed budynkiem Sądu  

znajduje się wydzielone  

miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 

 

W budynku Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim można skorzystać  

z tłumacza języka migowego (PJM) online.  

Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu  

i jest bezpłatna. 

 

 

Gdzie można przeczytać akta sądowe?  

 

Akta udostępniane są w Punkcie Informacyjnym  

znajdującym się w pokoju nr 75 na parterze.  

 

 



Jeżeli chcesz skontaktować się z sądem możesz: 

 

• napisać pismo i przynieść do Punktu Informacyjnego, 

znajdującego się na parterze w pokoju nr 75, 

 

 

• napisać list i wysłać go na adres:  

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 

ul. Okrzei 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

 

• napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: 

biuro.podawcze@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl   

 

 

• zadzwonić na numer telefonu: 

25 756 49 11 

 

 

• wysłać faks na numer: 

25 756 49 40 

 

 

 

 

 

 

  


