
INFORMACJA O SĄDZIE REJONOWYM  
W MIELCU W JĘZYKU ŁATWYM DO 

CZYTANIA - ETR (EASY TO READ) 
 

 

Logo tekstu łatwego do 

czytania i rozumienia: głowa 

nad otwartą książką i 

podniesiony w górę kciuk w 

geście OK. 

 

Sąd Rejonowy w Mielcu, 

czyli w skrócie Sąd znajduje 

się przy ul. Kościuszki 15  

w Mielcu. 
 

 

  



Sąd Rejonowy w Mielcu reprezentowany jest przez: 
Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu Ewę Król  

Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu Beatę Pelc 

 

Czym zajmuje się Sąd? 

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.   
 

Kontakt z pracownikami Sądu  
Sąd Rejonowy w Mielcu pracuje od poniedziałku do piątku.  

Godziny pracy:  

Poniedziałek 8.00-18.00 

Wtorek – piątek 7.30-15.30  

 

Kontakt telefoniczny pod numerem: 17 582 04 00  

 

Kontakt e-mailowy:  administracja@mielec.sr.gov.pl   

 

 

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz:  

• napisać pismo i wysłać je na adres: Sąd Rejonowy w Mielcu ul. Kościuszki 

15, 39-300 Mielec 

• przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta, w którym można zostawić 

pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą 

potrzebne do załatwienia sprawy w Sądzie;  

• telefonicznie, e-mailowo lub osobiście zamówić tłumacza polskiego 

języka migowego na konkretną godzinę i konkretny dzień.   

 

Dzwoniąc pod numer telefonu 17 582 04 20 lub 17 582 04 74 możesz zamówić bezpłatną 

usługę tłumacza języka migowego dla potrzeb wizyty w Sądzie.  

 

mailto:administracja@mielec.sr.gov.pl


Wyznaczeni w Sądzie asystenci osób ze szczególnymi potrzebami dostępni 

są pod numerem telefonu 17 582 04 20, e-mail: 

admnistracja@mielec.sr.gov.pl oraz osobiście w godzinach urzędowania 

Sądu – poproś o asystenta na Punkcie Ochrony! 

  

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych  

Specjalna toaleta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia 

głównego.  

 

 

 

 

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem 
Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. Jedno miejsce parkingowe 

znajdziesz od strony wejścia głównego od ul. Kościuszki.  
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