INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY 
TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO
Sądy to niezawisłe organy państwowe, których celem i zadaniem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości czyli rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. 
W Polsce wymiar sprawiedliwości sprawują:
•	sądy powszechne, czyli sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne
•	sądy administracyjne 
•	sądy wojskowe
•	Sąd Najwyższy
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu państwa. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zasady organizacji pracy sądu regulują następujące akty prawne:
•	Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
•	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych
•	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
	Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Organami sądu są:
	prezes sądu
	kolegium sądu
	dyrektor sądu. 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jest sądem rozpoznającym sprawy cywilne oraz karne w pierwszej lub drugiej instancji. 
Właściwość miejscowa pozwala na ustalenie, który z sądów tego samego rzędu jest właściwy do rozpoznania konkretnej sprawy.
Do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy należą:
	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
	Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
	Sąd Rejonowy w Mogilnie
	Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
	Sąd Rejonowy w Szubinie
	Sąd Rejonowy w Świeciu
	Sąd Rejonowy w Tucholi
	Sąd Rejonowy w Żninie

Budynki Sądu Okręgowego w Bydgoszczy znajdują się:
	przy ulicy Wały Jagiellońskie 2
	przy ulicy Nowy Rynek 12

Aby załatwić sprawę w Sądzie, należy:
•	napisać pismo i wysłać je na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz
•	napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: boi@bydgoszcz.so.gov.pl 
•	napisać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
lub skontaktować się: 
•	osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania
•	telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów pod numerem 52 3253100
Interesanci przyjmowani są:
	w Biurze Obsługi Interesantów

w Czytelni Akt
w Biurze Podawczym
w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
w kasie 
wszystkie wskazane komórki organizacyjne znajdują się na parterze budynku Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2. 
Informacje w zakresie dostosowania budynków oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się
w banerze „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” zamieszczonym w biuletynie.


