
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 
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Oświadczenie skierowane ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku z problemem zasygnalizowanym mi przez panią prezes Sądu Rejonowe-

go w Suchej Beskidzkiej dotyczącym niezwykle trudnej sytuacji kadrowej w suskim sądzie. Zgodnie ze 

strukturą organizacyjną w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej funkcjonują: I Wydział Cywilny, II Wy-

dział Karny, II Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Na chwilę obecną do 

suskiej jednostki przydzielonych jest 7 etatów orzeczniczych, jednak z uwagi na śmierć jednego z sędziów 

i przejście w stan spoczynku 2 innych w okresie ostatnich kilku miesięcy, w sądzie orzeka obecnie zaledwie 

3 sędziów i 1 asesor. W tej sytuacji sędziowie obciążeni są ogromną liczbą spraw, ponad ich siły, a czas 

oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy trwa ok. roku lub nawet dłużej. Władze SR w Suchej Be-

skidzkiej oczekują obecnie na przyjście 2 orzeczników, do tego pozostaje jeszcze 1 wakat, który ma być ob-

sadzony w perspektywie najszybciej roku. Niestety oczekiwane zmiany i tak nie dają większych nadziei na 

poprawę sytuacji, gdyż z uwagi na dotychczasowe braki kadrowe, ogromne zaległości oraz stan epidemii, 

wyjście z zaległości potrwa co najmniej kilka lat, zwłaszcza że w perspektywie widnieje przejście w przy-

szłym roku w stan spoczynku kolejnego sędziego i co za tym idzie – czasochłonna procedura konkursowa na 

jego następcę. 

Zgodnie z sugestiami władz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej jedynym rozwiązaniem stanowią-

cym skuteczny ratunek dla płynnej działalności sądu jest przydzielenie ósmego etatu sędziowskiego oraz 

etatu referendarskiego. Decyzja taka w stosunku do kadr suskiego sądu spowodowałaby wreszcie długo 

oczekiwaną poprawę sytuacji orzeczniczej, a przede wszystkim wpłynęłaby na szybkość postępowań w po-

szczególnych sprawach i realne zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w dostępie do wymiaru sprawie-

dliwości. 

Wobec przedłożonych wyżej informacji dotyczących niezwykle trudnej sytuacji kadrowej w Sądzie Rejo-

nowym w Suchej Beskidzkiej zwracam się do Pana Ministra z osobistą prośbą o objęcie sprawy swoim nad-

zorem i rozwiązanie orzeczniczego impasu poprzez stosowne decyzje kadrowe i wzmocnienie pod tym kątem 

suskiej jednostki. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


