
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ostatnim czasie odbyłem spotkania z lokalnym środowiskiem sędziowskim, podczas których zostały 

przedstawione projekty Pańskiego rozporządzenia w sprawie zniesienia sądów rejonowych oraz utworzenia 
zamiejscowych wydziałów. Projekty, które mają wejść w życie 1 lipca 2012 r., zostały przedstawione w celu 
zaopiniowania, ale wywołały niestety spore zamieszanie i strach nie tylko wśród władz sądów, pracowników, 
ale przede wszystkim wśród lokalnej społeczności. Jestem senatorem w okręgu obejmującym powiat kutnow-
ski, łęczycki, łowicki oraz poddębicki. Sprawa zniesienia sądów rejonowych dotyczy dwóch placówek – 
w Łęczycy oraz w Łowiczu. 

Zarówno Sąd Rejonowy w Łęczycy, jak i sąd w Łowiczu mają swoje wielowiekowe tradycje. W obu są-
dach wszystkie sprawy mają krótki termin orzekania, a spraw corocznie przybywa, o czym świadczą wysokie 
współczynniki orzekania. Wydział Ksiąg Wieczystych w Łęczycy obsługuje około 600 tysięcy petentów 
rocznie i wszystkie sprawy wieczystoksięgowe załatwiane są „od ręki”. W związku z utworzeniem zamiej-
scowych wydziałów ksiąg wieczystych w obu przypadkach koszt uzyskania odpisów i załatwienia spraw 
wieczystoksięgowych wzrośnie, a czas oczekiwania na decyzje wydłuży się. 

Zniesienie sądów rejonowych w Łęczycy oraz w Łowiczu nie poprawi sytuacji finansowej ani w powie-
cie, ani w województwie, ani tym bardziej w kraju. Przyniesie za to dodatkowe utrudnienia i koszty dla 
mieszkańców powiatów łęczyckiego i kutnowskiego oraz łowickiego. Sądy stracą doświadczonych sędziów; 
wiele osób straci pracę. 

Wspólnie z lokalnymi samorządami powiatów, gmin oraz ze społecznością lokalną wyrażamy zdecydo-
wany sprzeciw wobec planów zniesienia sądów rejonowych w Łęczycy oraz w Łowiczu. Rady gmin i powia-
tów, które terytorialnie wchodzą w obszar funkcjonowania sądów, wyrażają na swych sesjach negatywne 
stanowisko wobec tych planów. Zbierane są podpisy, które stanowią wyraz lokalnego sprzeciwu wobec znie-
sienia wspomnianych instytucji. 

W związku z tym kieruję do Pana pytania i proszę o uzasadnienie wydanego rozporządzenia.  
Jakimi kryteriami kierowało się Ministerstwo Sprawiedliwości podczas tworzenia projektu zniesienia po-

trzebnych i jakże ważnych instytucji dla funkcjonowania lokalnej społeczności?  
Czy Ministerstwo Sprawiedliwości planuje kolejne zmiany w organizacji sądownictwa polskiego?  
Czy podczas podejmowania ostatecznych decyzji będą uwzględniane zdecydowane sprzeciwy społeczno-

ści lokalnych, samorządów?  
I w końcu: czy Pan Minister Sprawiedliwości ma alternatywne rozwiązania, propozycje zmierzające do 

zakończenia tej sprawy, osiągnięcia kompromisu oraz uspokojenia niepokojów władz sądów, pracowników, 
a także lokalnej społeczności? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 

 

 

 

 

 




