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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z uwagi na nieotrzymanie odpowiedzi na pismo skierowane do Pana ministerstwa 16 lutego 2012 r. po-

nownie piszę oświadczenie, licząc, że tym razem nie zostanie ono bez odpowiedzi. 
W ostatnim czasie odbyłem wiele spotkań z lokalnymi środowiskami sędziowskimi oraz samorządowymi, 

podczas których został przedstawiony i omówiony projekt Pańskiego rozporządzenia w sprawie zniesienia 
sądów rejonowych między innymi w Gostyninie, Sochaczewie, Płońsku i Sierpcu oraz utworzenia zamiej-
scowych wydziałów. 

Likwidacja małych sądów rejonowych, nawet gdy w wielu przypadkach będzie związana z utworzeniem 
w ich miejsce wydziałów zamiejscowych, rodzi wiele konsekwencji oraz budzi wiele emocji wśród miesz-
kańców. 

Twierdzi Pan, że celem reformy nie jest zmniejszenie wydatków na sądownictwo (źródło: 
www.radio.opole.pl; minister Gowin podkreślał, że nie chodzi tu o szukanie oszczędności, ale o usprawnienie 
sądów, tak aby sprawy w niektórych jednostkach nie trwały kilka razy dłużej niż w innych), ale jednocześnie 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podnoszą, że polski wymiar sprawiedliwości na tle Europy jest 
drogi i niesprawny. Wynika z tego, że celem projektowanych zmian jest nie tylko poprawa sprawności są-
dów, ale także osiągnięcie oszczędności. 

Wobec tego bardzo proszę o przedstawienie, jakie dokładnie rzeczywiste oszczędności oraz jakie koszty 
wiązać się będą ze zniesieniem poszczególnych sądów rejonowych w Gostyninie, Sierpcu, Sochaczewie i 
Płońsku. Wyliczając ewentualne oszczędności, trzeba uwzględnić realne, a nie pozorne zmniejszenie kosz-
tów. Jeśli w wyniku zniesienia sądu jakieś stanowisko pracy zostanie w nim zlikwidowane, a jednocześnie 
osoba je zajmująca zostanie zatrudniona na takim samym lub podobnym stanowisku pracy w płockim sądzie, 
to nie będzie to żadną realną oszczędnością dla budżetu, po prostu to wynagrodzenie, zamiast sądu w Gosty-
ninie, Płońsku, Sochaczewie czy też w Sierpcu, będzie wypłacał sąd w Płocku. Uważam, że planowane efek-
ty reformy powinny być szczegółowo przedstawione równocześnie z projektem rozporządzenia, i to w sto-
sunku do każdego znoszonego sądu z osobna. 

Nie przekonuje mnie również podnoszony argument, że nie jest to w istocie likwidacja sądów, bo 
„wszystkie wydziały zostają w tym samym miejscu i obywatele nie odczują różnicy”. Przede wszystkim wła-
śnie zwykli obywatele będący mieszkańcami wymienionych miast i powiatów odczują to najsilniej. Najdo-
tkliwszy byłby brak biura podawczego oraz kasy, która z kolei nie może w pełni funkcjonować bez księgo-
wości. Nie wiadomo, jak miałoby wówczas wyglądać na przykład wypłacanie wynagrodzeń biegłym i peł-
nomocnikom z urzędu, kosztów podróży świadkom, należności za ogłoszenia, składanie i opłacanie przez 
strony pism procesowych itp. Jeżeli natomiast prawdą byłoby, że wszystko, łącznie ze stanowiskami admini-
stracyjnymi i finansowymi, miałoby pozostać właściwie w niezmienionym stanie, to po co w ogóle te sądy 
miałyby zostać zniesione? 

Także argument o lepszym wykorzystaniu sędziów, bo będzie można ich przenosić między dwoma do-
tychczasowymi sądami – poza tym, że co do zasady spotyka się z zarzutami niekonstytucyjności i obchodze-
nia zakazu „nieprzenoszalności” sędziów – jest zupełnie nieprzekonujący. Rozpatrując go w przypadku wy-
mienionych sądów, trzeba stwierdzić, że w sądzie płockim nie ma nawet warunków lokalowych umożliwia-
jących wydajną pracę większej liczbie sędziów czy urzędników. Spowoduje to nie poprawę, ale pogorszenie 
wyników i wydłużenie czasu trwania spraw, co nie jest obojętne dla osób, które są stronami w tych sprawach 
i dla pracujących tu nadal sędziów i urzędników. 

Zapewnia Pan, że wydziały ksiąg wieczystych pozostaną w niezmienionym kształcie (źródło: 
www.kamienskie.info; „Wydziały ksiąg wieczystych i rodzinne, które są, pozostaną” – zapewniał minister 
Gowin). Tymczasem dotychczas rozesłany oficjalny projekt rozporządzenia mówi o przekształceniu między 
innymi w Gostyninie jedynie trzech wydziałów na wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Płocku i nie 
ma wśród nich wydziału ksiąg wieczystych. 

Powołuje się Pan także na znany argument o istniejących obecnie między sądami nieuzasadnionych dys-



proporcjach w obsadzie sędziów. Jako przykład podaje się przede wszystkim sądy warszawskie, gdzie na 
jednego sędziego przypada o wiele więcej spraw niż w innych sądach. Argument ten może tylko dziwić, jeśli 
pada ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bo przecież przyznawanie limitu etatów sędziowskich w każ-
dym sądzie jest wyłączną domeną ministra sprawiedliwości. Od lat każdy nowy, zwolniony lub przenoszony 
etat sędziowski jest przyznawany tylko sądowi, co do którego służby ministra, na podstawie aktualnych da-
nych statystycznych dotyczących obciążenia wpływającymi sprawami, stwierdzą, że istnieje co do tego pełne 
uzasadnienie. Jeśli mimo to nadal istnieją takie dysproporcje, to jest to dowód nie tylko na nieudolność tych 
działań ministerstwa, ale także na brak jakiejkolwiek gwarancji, że obecny pomysł zniesienia stu dwudziestu 
dwu sądów w Polsce stanowi remedium na ten problem i że jest oparty na właściwym rozeznaniu sytuacji 
sądów rejonowych. Na uwagę zasługuje fakt delegowania do pracy w ministerstwie już ponad stu pięćdzie-
sięciu sędziów, którzy zajmują etaty w swoich sądach macierzystych, a całymi latami w nich nie orzekają. 
Można założyć, że wśród ponad trzystu sądów rejonowych w Polsce są takie, których istnienie jako samo-
dzielnych jednostek jest rzeczywiście nieuzasadnione. Z pewnością nie jest ich jednak aż sto dwadzieścia 
dwa i nie można za taki uznać ani Sądu Rejonowego w Gostyninie, ani w Płońsku, Sochaczewie czy też 
Sierpcu. W każdym razie autor projektu nie przedstawił na to żadnych argumentów. 

Wobec tego proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do wymienionych argumentów, a także o odpo-
wiedź na następujące pytania. 

1. Czy tak zwana „reorganizacja” sądów rejonowych w Płońsku, Sierpcu, Gostyninie i Sochaczewie doce-
lowo nie doprowadzi do ich likwidacji? 

2. Dlaczego projekt rozporządzenia nie podlegał konsultacji społecznej? 
3. Czy liczba sędziów danego sądu rejonowego jest właściwym kryterium jego likwidacji? Czy tutaj nie 

powinna decydować liczba wpływających spraw na jednego sędziego i liczba spraw przez niego rozstrzyga-
nych? 

4. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowuje analogicznego rozporządzenia dla prokuratur re-
jonowych? 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 

 
 
 




