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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów 
rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporzą-
dzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i 
obszarów właściwości, w najbliższym czasie likwidacji mają ulec niektóre sądy rejonowe.  

Odnosząc opisaną kwestię do mojego okręgu wyborczego, chciałbym zauważyć, że problem ten dotyka 
Sądu Rejonowego w Brzegu oraz Sądu Rejonowego w Prudniku. W związku z tym otrzymuję liczne sygnały 
jednoznacznie przemawiające na niekorzyść przedmiotowych zamierzeń. Negatywny pogląd w tej sprawie 
wyrażają nie tylko mieszkańcy, ale także samorządy lokalne oraz środowiska sędziowskie. 

Jak można przypuszczać, u zarania kontestowanego projektu legł zapewne słuszny zamiar poprawy efek-
tywności przez sądy wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak okazuje się, że w pewnych konkretnych 
przypadkach osiągnięcie tego celu możliwe jest w inny sposób, a zaproponowane przez resort rozwiązania 
implikują trudności i koszty niewspółmierne do ewentualnych korzyści. 

Jako przykład może posłużyć tu Sąd Rejonowy w Brzegu, który ma zostać przekształcony w jednostkę 
zamiejscową Sądu Rejonowego w Nysie, w której skład weszłyby jedynie: Wydział Cywilny, Wydział Karny 
oraz Wydział Rodzinny i Nieletnich. Przekształcenie takie spowoduje szereg niepożądanych skutków,  
do których zaliczyć wypada przede wszystkim istotne ograniczenie dostępu do sądu dla mieszkańców powia-
tu brzeskiego. W przypadku najdalej położonych gmin odległość od właściwego miejscowo sądu znacznie 
przekroczy 50 kilometrów. Dodatkowo trzeba podkreślić, że pomiędzy Brzegiem a Nysą nie ma dostatecznej 
liczby dogodnych połączeń komunikacji publicznej, co dla wielu osób stanowi dodatkowe utrudnienie. Pro-
blemy komunikacyjne dotkną też wielu pracowników sądu, którzy na skutek reorganizacji będą musieli do-
jeżdżać do Nysy. W przypadku niemałej grupy pracowników administracyjnych, z uwagi na niskie zarobki, 
wariant taki może być nieopłacalny, co z kolei w skrajnych przypadkach może prowadzić  
do konieczności rezygnacji z pracy. Krok ten oznaczać będzie dla sądu utratę doświadczonego personelu  
i konieczność znalezienia i przeszkolenia nowych pracowników. 

Trudno zrozumieć i zaakceptować pozbawienie placówki w Brzegu tak newralgicznych komórek jak Wy-
dział Ksiąg Wieczystych, Biuro Podawcze, Archiwum Zakładowe, Punkt Kasowy, Zespół Kuratorski. Zmia-
ny te powodować będą istotne utrudnienia nie tylko dla interesantów, ale również dla szeregu instytucji pu-
blicznych współpracujących z sądem (policja, prokuratura, kancelarie komornicze itp.). Ponadto pociągać 
one będą za sobą konieczność przeniesienia zbiorów (w szczególności ksiąg wieczystych), co spowoduje 
obecnie trudne do przewidzenia problemy organizacyjne oraz w niektórych przypadkach wydłuży czas zała-
twienia sprawy (np. wydawanie odpisów z orzeczeń ze spraw złożonych już w archiwum zakładowym). Pod-
kreślić wypada też, że Sąd Rejonowy w Brzegu poniósł niemałe koszty w związku z remontem obiektu  
i modernizacją pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Ksiąg Wieczystych. W tym kontekście trzeba za-
znaczyć, że sąd ten, w przeciwieństwie do sądu nyskiego, nie ma problemów lokalowych. Na skutek reorga-
nizacji w budynku sądu brzeskiego zostaną zwolnione liczne pomieszczenia, które jednak nadal trzeba będzie 
utrzymać. 

W Sądzie Rejonowym w Brzegu aktualnie pracuje 13 sędziów. Projektowane zapisy przewidują,  
że likwidacją objęte zostaną małe sądy, w których zatrudnionych jest nie więcej niż 14 sędziów. Dlatego też 
niezależnie od argumentów przedstawionych powyżej warto zasugerować, jako alternatywę  
do przekształcenia, dostosowanie właściwości terytorialnej tego sądu do podziału administracyjnego poprzez 
objęcie zakresem jurysdykcji także gminy Grodków. Służyłoby to nie tylko poprawie przejrzystości organi-
zacyjnej, ale – co istotniejsze – prawdopodobnie pozwoliłoby na wypełnienie kryterium etatowego. 

 
 
 
 



Na potrzeby niniejszego wystąpienia posłużyłem się przykładem Sądu Rejonowego w Brzegu, jednak 
wiele z poczynionych tu uwag można z powodzeniem odnieść także do Sądu Rejonowego w Prudniku. 

Dlatego też, mając na uwadze przedstawione argumenty, proszę, aby zechciał Pan Minister jeszcze raz 
zweryfikować zasadność likwidacji Sądu Rejonowego w Brzegu oraz Sądu Rejonowego w Prudniku. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




