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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o reorganizacji sądownictwa w całej Polsce. Projekt rozporzą-

dzenia przewiduje, że w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu zlikwidowane mają być sądy 
rejonowe w Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Obornikach, Rawiczu, Śremie, Trzciance, Wolsztynie, 
Wrześni i Złotowie. 

Z niepokojem przyjąłem fakt, iż ma zostać zlikwidowany Sąd Rejonowy w Gostyniu. Jestem przekonany, 
że jest to bardzo zły sygnał dla wszystkich mieszkańców powiatu gostyńskiego. Jest to sąd z wieloletnimi 
tradycjami. Chciałbym podkreślić, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w przedstawionym planie reorganizacji 
sądownictwa nie uwzględniło ważnego położenia sądu w Gostyniu, a przecież każdy obywatel ma prawo 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Sąd Rejonowy w Gostyniu działa na terenie obejmującym cały powiat gostyński (miasto i gmina Gostyń, 
Krobia, Borek Wlkp., Pogorzela, Piaski, Pępowo, Poniec), a dodatkowo także gminę Krzemieniewo z powia-
tu leszczyńskiego. Na tym terenie mieszka około osiemdziesięciu pięciu tysięcy mieszkańców. W bieżącym 
roku zaledwie pięciu sędziów (szósty na delegacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu) rozpoznało piętnaście 
tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem spraw, a dodatkowo sporządzono i wydano cztery tysiące osiemdziesiąt 
trzy odpisy ksiąg wieczystych. 

Sąd Rejonowy w Gostyniu w wyniku odzyskania czterech mieszkań po lokatorach i przeprowadzonej 
gruntowej modernizacji ma doskonałe możliwości lokalowe do prowadzenia działalności sądowej. Dysponu-
jemy pięcioma salami rozpraw, całkowicie zmodernizowanymi i odremontowanymi sekretariatami i gabine-
tami, umożliwiającym nawet (w razie konieczności) zwiększenie kadry sędziowskiej i urzędniczej. Olbrzy-
miej modernizacji poddane zostały pomieszczenia wydziału ksiąg wieczystych, w ekspresowym tempie prze-
prowadzona została migracja ksiąg wieczystych. Dysponujemy nowoczesnym archiwum ze skomputeryzo-
waną ewidencją. 

Sąd Rejonowy w Gostyniu od wielu lat osiągał najlepsze wyniki we wszystkich kategoriach spraw rozpo-
znawanych w wydziałach: karnym, cywilnym, rodzinnym oraz ksiąg wieczystych. Stan ten spotykał się z u-
znaniem panów prezesów sądów okręgowych i był zauważany. 

W świetle tego chciałbym jeszcze raz podkreślić, iż jest to niewątpliwie negatywna wiadomość dla całej 
ziemi gostyńskiej i nie tylko. Niezmiernie ważne jest to, aby Gostyń jako stolica powiatu gwarantował miesz-
kańcom poczucie bezpieczeństwa prawnego. Centralne położenie miasta ułatwia każdemu obywatelowi w 
okolicy dostęp do sądu pierwszej instancji. Likwidacja sądu w Gostyniu będzie miała same negatywne kon-
sekwencje dla mieszkańców, głównie finansowe. 

Rekapitulując, apeluję do Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie projektu reorganizacji sądownictwa 
w Polsce oraz pozostawienie Sądu Rejonowego w Gostyniu. Jest to niezmiernie ważne, by w powiecie go-
styńskim znajdował się sąd, nie tylko ze względów prestiżowych, ale przede wszystkim dla dobra mieszkań-
ców powiatu. 

Z wyrazami szacunku 
Marian Poślednik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




