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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

W dniu 21 grudnia 2011 r. otrzymałem projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości przewi-
dujący zniesienie z dniem 1 lipca 2012 r. sądów rejonowych o limicie etatów do 14 sędziów włącz-
nie. Projekt rozporządzenia przewiduje likwidację m.in. Sądu Rejonowego w Lęborku.

Poza dyskusją i poza sporem wydaje się fakt niezbędności sądu dla społeczności lokalnej mającej
możliwość korzystania z instytucji wymiaru sprawiedliwości w Lęborku. Lęborski sąd liczby
13 etatów sędziowskich i 2 etaty referendarzy – łączna liczba etatów orzeczniczych wynosi 15 (refe-
rendarze wykonują zadania związane z orzekaniem powierzone im ustawą, tak jak sędziowie). Wła-
ściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Lęborku obejmuje teren powiatu lęborskiego (miasta Lę-
bork i Łeba, gminy: Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Cewice) oraz teren gminy Czarna Dąbrówka z
powiatu bytowskiego i gminy Potęgowo z powiatu słupskiego. Dzięki wytężonej i systematycznej
pracy doświadczonej kadry sędziowskiej i urzędniczej wyniki dotyczące sprawności postępowania,
stabilności i jakości orzecznictwa plasują sąd w czołówce sądów apelacji gdańskiej. Likwidacja Są-
du Rejonowego w Lęborku zniweczy ten dorobek. Żadnych oszczędności finansowych nie będzie, a
zlikwidowane etaty urzędnicze (w księgowości i administracji) przeniesione będą do Sądu Rejono-
wego w Słupsku, co wpłynie też na wzrost bezrobocia w powiecie lęborskim.

Skutkiem wprowadzenia planowanych rozwiązań będą nie tylko znaczne utrudnienia dla bieżącej
pracy powstałych wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Słupsku, ale także znaczące prze-
szkody w dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Lębork jest nieprzerwanie siedzibą sądu od ponad 400 lat. Zerwanie tej tradycji odbędzie się ze
szkodą dla poczucia tożsamości społeczności lokalnej. Znacząco obniży się prestiż i znaczenie Lę-
borka pozbawionego już wszystkich instytucji państwowych, poza policją i urzędem skarbowym, co
może znacząco utrudnić rozwój miasta i powiatu.

Propozycja ministra sprawiedliwości jest tym bardziej niezrozumiała i krzywdząca, że w woje-
wództwie pomorskim zachowane mają być sądy w Człuchowie i Chojnicach, położone w odległości
8 km od siebie, znacznie mniejsze od Sądu Rejonowego w Lęborku. Sąd Rejonowy w Człuchowie
liczy zaledwie 10 etatów sędziowskich, a Sąd Rejonowy w Chojnicach – 12 etatów sędziowskich.
Prawdopodobnie podobne sytuacje mają miejsce również w innych województwach.

Niekosekwencja kierownictwa resortu chcącego zachować dwa mniejsze sądy, a zlikwidować sąd
od nich większy nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie przygotowanego projektu z uwzględnieniem
także odległości pomiędzy sądami i wpływu tej decyzji na poziom bezrobocia.

A może należałoby podjąć decyzję o przenoszeniu sądów do mniejszych miejscowości? Wzmoc-
niłoby to te miasta, podniosłoby ich atrakcyjność, nie doprowadziłoby do wysysania wysoko wy-
kwalifikowanych kadr przez większe ośrodki.
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