
Oświadczenie złożone 
przez senatora Henryka Ciocha 

na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
W dniu 22 grudnia 2011 r. na trzecim posiedzeniu Senatu skierowałem oświadczenie do ministra sprawie-

dliwości, pana dr. Jarosława Gowina. W dniu 27 stycznia 2012 r. otrzymałem na nie odpowiedź, która mnie 
nie satysfakcjonuje, dlatego też na ręce Pana Ministra kieruję ponownie rozwinięte w swojej treści oświad-
czenie i proszę o precyzyjne odpowiedzi na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 in fine. Pragnę też nadmie-
nić, iż możliwość utworzenia w Lublinie biura podawczego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku spotkała się w mediach z życzliwą oceną ze strony przedstawicieli wymiaru sprawie-
dliwości, a także mieszkańców Lublina. 

W dniu 14 grudnia 2010 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Re-
jonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą 
w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Re-
jonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów 
okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (DzU z 2010 r. nr 245, 
poz. 1640). 

W wyniku dokonanego podziału Sądu Rejonowego w Lublinie powstały dwa sądy: Sąd Rejonowy Lublin-
Zachód w Lublinie oraz Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. W konsekwencji 
tysiące mieszkańców Lublina, liczącego co najmniej 350 tysięcy mieszkańców (bez 100 tysięcy studentów), 
musi obecnie jeździć około 20 km do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie, którego siedzibę usytu-
owano w Świdniku, liczącym niespełna 40 tysięcy mieszkańców. Nie wiem, co było przyczyną takiego roz-
wiązania, na pewno jednak nie były to względy ekonomii procesowej. 

Należy zwrócić uwagę na to, że w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
znajdują się trzy wydziały właściwe wyłącznie dla Lublina i gmin znajdujących się także we właściwości 
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Są to IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, VII 
Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów oraz VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy. Szcze-
gólnie dwa ostatnie mają podstawowe znaczenie dla zakładania i prawidłowego prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale też funkcjonowania dziesiątek spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń na co dzień korzystają-
cych z obu rejestrów. W obecnej sytuacji nie jest więc przesadą stwierdzenie, że tysiące mieszkańców Lubli-
na musi jeździć do Świdnika, ażeby załatwić często podstawowe sprawy związane z pracą i działalnością 
gospodarczą. Są to przedsiębiorcy, pracownicy różnego rodzaju zakładów pracy, urzędnicy samorządowi, 
a także prawnicy, którzy koszty tych dojazdów czy wysyłek pocztowych w ostateczności zazwyczaj przerzu-
cają na klienta, a więc strony i uczestników postępowań sądowych. 

Dodatkowo – mówiąc o ekonomii, mam na myśli nie tylko ekonomię procesową, ale także tę w potocz-
nym ujęciu – obecnie dojazd z Lublina do Świdnika zajmuje nawet 90 minut ze względu na budowę odcinka 
Piaski – Kurów drogi ekspresowej S17. W tym stanie rzeczy dojazd do sądu w Świdniku po to, żeby na przy-
kład sprawdzić dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców albo złożyć odpowiedni wniosek, jest niepotrzeb-
nym marnotrawieniem pieniędzy i czasu, a czas dojazdu jest jeszcze dłuższy, jeśli ktoś nie dysponuje wła-
snym środkiem lokomocji. Odnosi się to nie tylko do pracowników i przedsiębiorców, ale również do tysięcy 
osób fizycznych, występujących w charakterze stron, uczestników, świadków, biegłych czy pełnomocników 
w postępowaniach sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

Obecną sytuację, którą krótko nakreśliłem, widzę w dwóch płaszczyznach, po pierwsze, jako ograniczenie 
konstytucyjnego prawa dostępu do sądu, który jest w tym przypadku realnie utrudniony. Wiąże się to także 
z wątpliwościami natury prawnej na gruncie art. 10 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 98, 
poz. 1070), który stanowi, że sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych 
przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. Odnosi się to 
również do powiatów w przypadku miast na prawach powiatu, jakim jest Lublin. Wydaje się, iż przepis ten 
nie przewiduje możliwości utworzenia sądu dla jednego powiatu w ramach innego powiatu albo dla jednego 
powiatu w innej gminie, ergo sądu dla powiatu miasto Lublin w gminie miejskiej Świdnik. 



Po drugie, widzę to jako niepotrzebne i nieekonomiczne utrudnienie życia mieszkańcom, przedsiębiorcom 
oraz urzędnikom Lublina, bowiem podział Sądu Rejonowego w Lublinie z umiejscowieniem siedziby dla 
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku naraża wszystkich na niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy. 
Oprócz kosztów dojazdów trzeba tutaj też mieć na względzie koszty niepotrzebnych przesyłek pocztowych, 
w sytuacji gdy na przykład wniosek czy pismo mogłoby być złożone bezpłatnie w biurze podawczym sądu. 
Biorąc zaś pod uwagę to, iż w świdnickim sądzie znajdują się bardzo ważne wydziały gospodarcze, jest to 
realne utrudnienie w dostępie do zakładania i sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej, co na pew-
no nie pomaga też władzom samorządowym w pozyskiwaniu dla Lublina i całego regionu inwestorów two-
rzących nowe miejsca pracy. 

Wydaje mi się, że jeśli Pan Minister zechce spojrzeć na przedstawione problemy nie tylko jak urzędnik 
państwowy, lecz również z perspektywy mieszkańców Lublina, to uda się wypracować skuteczne rozwiąza-
nie. W tym celu pomocna może się okazać odpowiedź na przedstawione pytania. 

1. Czy umiejscowienie siedziby Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku jest zgodne z obowiązują-
cymi przepisami prawa, w szczególności z art. 10 §1 ustawy o ustroju sądów powszechnych? 

2. Czy jest możliwe przeniesienie siedziby Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie ponownie do 
Lublina i utworzenie, w nowo wybudowanym budynku, Sądu Rejonowego w Świdniku, który swoją właści-
wością objąłby, tak jak dotychczas Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, miasto Świdnik oraz gminy Bychawa, 
Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, 
Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew? 

3. Jeśli przeniesienie siedziby Sądu Rejonowego Lublin-Wschód do Lublina jest niemożliwe, to czy ist-
nieje możliwość otworzenia w Lublinie biura podawczego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku? Według mnie biuro podawcze mogłoby być usytuowane na przykład w jednym z po-
mieszczeń Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Byłoby to bardzo duże ułatwienie dla stron i uczest-
ników postępowania, którzy nie musieliby narażać się na zbędne koszty związane z wyjazdami i przesyłkami 
do Świdnika, a dodatkowo oszczędzaliby czas. W tym kontekście zorganizowanie takiego biura podawczego, 
nawet za niewielką odpłatnością pokrywającą koszty jego funkcjonowania, byłoby prostym i tanim rozwią-
zaniem, satysfakcjonującym mieszkańców Lublina. 

Życząc Panu Ministrowi owocnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra obywateli i wymiaru sprawiedliwo-
ści, łączę wyrazy szacunku. 

Henryk Cioch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


