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Pani

Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka podczas 

23. Posiedzenia Senatu RP dotyczące sytuacji kadrowej w Sądzie Rejonowym w Suchej 

Beskidzkiej uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje 

sytuację tej jednostki.

Należy wyjaśnić, że sytuacja Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej wynika z 

kumulacji wielu czynników, w tym losowych.

Wyjaśnić należy, że dwa zwolnione etaty sędziowskie zostały decyzjami Ministra 

Sprawiedliwości pozostawione dla potrzeb Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej 

(stanowisko w pionie cywilnym obwieszczono w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 773, 

stanowisko w pionie karnym skierowano do puli etatów dla egzaminowanych aplikantów 

aplikacji sędziowskiej). Etat został wybrany przez egzaminowanego aplikanta aplikacji 

sędziowskiej. 

Nadto z dniem 1 marca 2021 r. w związku z przeniesieniem w stan spoczynku 

kolejnego sędziego doszło do zwolnienia stanowiska sędziowskiego w pionie rodzinnym. 

Również to stanowisko zostało decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2021 r. 

pozostawione dla potrzeb Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, dla potrzeb pionu 

rodzinnego i nieletnich (stanowisko obwieszczono w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 362).

Podkreślić należy, że wobec wszystkich zwolnionych etatów Ministerstwo 

Sprawiedliwości podjęło czynności w celu ich obsadzenia.

Rzeczywiste obsadzenie poszczególnych stanowisk, jak i terminy w jakich stanowiska 

te zostają obsadzone to kwestie pozostające poza zakresem działania Ministerstwa 
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Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie bierze bowiem udziału w dalszym 

procesie nominacyjnym i nie ma wpływu na jego czasokres. 

Sugerowane rozwiązanie – przydzielenie dodatkowych etatów – w żaden sposób nie 

poprawi aktualnej sytuacji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, albowiem niezbędne 

w takim przypadku byłoby przeprowadzenie całej procedury naboru. Oczywistym jest więc, 

że obsadzenie przydzielonych dodatkowo etatów miałoby miejsce w zacznie późniejszym 

czasie niż obsadzenie funkcjonujących w strukturze sądu etatów, w stosunku do których 

trwają procedury. 

Z poważaniem

Katarzyna Frydrych

/podpisano elektronicznie/
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