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Strony internetowe sądów powszechnych 

Referencyjne bazy Hoga 

 Lista sądów powszechnych 



 
 
 

Struktura sądownictwa 
powszechnego w Polsce 

1) Sądy Rejonowe 

2) Sądy Okręgowe 

3) Sądy Apelacyjne 

 

4) Sąd Najwyższy 

 



Lista sądów powszechnych 

Podział na sądy 
okręgowe oraz 

apelacyjne. 



Po wyborze interesującego nas 
okręgu sądowego następuje 
przekierowanie na stronę 
internetową sądu okręgowego… 

Lista sądów powszechnych 



Lista sądów powszechnych 

…na której możemy znaleźć 
informację o podległych sądach 
rejonowych w danym okręgu. 



Właściwość sądu 
a) Właściwość rzeczowa – obowiązek rozstrzygnięcia 

sprawy przez konkretny sąd ze względu na przedmiot 
sprawy, np. sprawy z zakresu prawa prasowego 
rozstrzygają w pierwszej instancji sądy okręgowe; 

b) Właściwość miejscowa – obowiązek rozstrzygnięcia 
sprawy przez konkretny sąd ze względu na przynależność 
terytorialną sprawy, np. zasada ogólna, że pozew 
kierowany jest do sądu miejsca zamieszkania 
pozwanego; 

c) Właściwość instancyjna – wynikająca z przyjęcia 
dwuinstancyjnego modelu postępowania sądowego. 

 



Właściwość miejscowa –  
referencyjne bazy HOGA 

http://bazy.hoga.pl/kody.asp  

Wyszukiwanie właściwości sądowej po 
adresie. 

http://bazy.hoga.pl/kody.asp


Właściwość miejscowa 



Właściwość miejscowa 

Gdy mamy miejscowość, w której mamy więcej kodów pocztowych 
możemy wyszukać po ulicy bądź po kodzie. 



Strona internetowa Sądu 



Odesłania do innych stron 



Struktura organizacyjna 

Skargi 
kierowane 

są do 
Prezesa Sądu 



Wydziały sądu 
Jak określić, który wydział 
jest właściwy, gdy w sądzie 
są, np. 2 wydziały cywilne? 

Wydziały, zajmujące się tym samym rodzajem 
spraw, zwykle podzielone są: 

-Według nazwiska/nazwy strony 
pozwanej/oskarżonego; 

-Według  miejsca prowadzenia sprawy (podział na 
ulice, osiedla, dzielnice) 



Wydziały sądu 

Najważniejsze informacje to: 

Adres wydziału- nie wszystkie 
wydziały danego Sądu mieszczą się 

w tym samym budynku. 

Adres e-mail – w wyjątkowych, 
nagłych sytuacjach można 

kontaktować się z Sądem mailowo 
(czasami Sąd też przesyła maile ) 

Numer telefonu.  



Lista kuratorów sądowych 

Lista kuratorów 
sądowych wraz z 

danymi 
kontaktowymi. 



Informacje można uzyskać na stronie internetowej bądź w Punkcie Informacyjnym w siedzibie 
Sądu.  

Informacje 



Informacje 

UWAGA! 
Każdy wydział może mieć osobne konto bankowe! 



Listy podmiotów współpracujących z sądem 

• Lista biegłych (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Lista lekarzy (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Lista komorników (na stronie Sądu Rejonowego); 

• Lista mediatorów (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Lista tłumaczy przysięgłych (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Lista syndyków (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Bezpłatna pomoc prawna (na stronie Sądu Okręgowego); 

• Dane instytucji oraz samorządów zawodowych (na stronie 
Sądu Rejonowego); 

• Lista sędziów i referendarzy (na stronie Sądu Rejonowego); 

 

 



Pomocne informacje 
1) Wzory i formularze 

2) Informacje dotyczące opłat 
stałych oraz stosunkowych 

3) Informacje dotyczące 
przebieg postępowań i 

potrzebnych dokumentów 



Czytelnia akt i czytelnia KRS 

W czytelni akta mogą przeglądać strony 
postępowania (uczestnicy) oraz ich 

pełnomocnicy.  
Akta są udostępniane po uprzednim 

zamówieniu. 

Akta rejestrowe mogą przeglądać 
pełnoletnie osoby po okazaniu 

dowodu tożsamości. Akta są 
udostępniane po uprzednim 

zamówieniu. 



e-wokanda 

e-wokanda  



Dziękuję za uwagę!   

 

mgr Tobiasz Gajda 

Centrum Badań Problemów Prawnych                           
i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 
Uwr 

tobiasz.gajda@uwr.edu.pl 
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