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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do informacji medialnych, które ca³kowicie zasadnie odnosz¹ siê do planowanego wy-

³¹czenia s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego i przekazania ich do
okrêgu w Suwa³kach, kierujemy do Pana Ministra postulat o pozostawienie obecnego stanu.

Spo³ecznoœæ Warmii i Mazur wystêpowa³a do Pana Ministra w niniejszej sprawie ju¿ dwukrotnie:
dwa lata temu i pó³ roku temu. Proœba ta zosta³a zaakceptowana. Z informacji medialnych wynika je-
dnak, ¿e wymienione przez nas s¹dy maj¹ w tym roku zostaæ od³¹czone.

Planowany podzia³ s¹downictwa w okrêgu olsztyñskim stanowi czynnik dezintegracyjny wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego. By³aby to decyzja bardzo krzywdz¹ca, tym bardziej ¿e w ostatnich latach
poczyniono spore inwestycje w infrastrukturê s¹downicz¹ na Warmii i Mazurach. Dla przyk³adu na sa-
me systemy informatyczne wydatkowano ponad 4,5 miliona z³. Struktura informatyczna s¹dów rejono-
wych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku jest œciœle zale¿na i powi¹zana ze struktur¹ informatyczn¹ S¹du
Okrêgowego w Olsztynie. Ponadto w s¹dach tych podpisano i wprowadzono w ¿ycie wspóln¹ politykê ra-
chunkowoœci, zapewniaj¹c¹ jednolite zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych oraz ponoszenia wydat-
ków. Zbudowano te¿ du¿¹ nowoczesn¹ siedzibê s¹du okrêgowego. Obecna struktura zatrudnienia
dostosowana jest do istniej¹cych dwunastu s¹dów rejonowych. Podjêcie decyzji o od³¹czeniu z okrêgu
olsztyñskiego s¹dów w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku grozi ograniczeniem zatrudnienia poprzez reduk-
cjê etatów sêdziowskich.

Spowoduje to te¿ ogromne zamieszanie w czynnoœciach nale¿¹cych do Policji. Utrudni konwojowa-
nie pe³noletnich skazanych oraz nieletnich z policyjnej izby dziecka. Do tej pory zadanie to realizowane
by³o w obrêbie jednego województwa. Pod³¹czenie poszczególnych s¹dów do okrêgu suwalskiego spowo-
duje, i¿ s³u¿by te bêd¹ musia³y przekraczaæ granicê województwa, a to wywo³a liczne komplikacje.

Obecna struktura terytorialna s¹dów okrêgowych funkcjonuje od 2001 r., a jej wprowadzenie mia³o
obni¿yæ koszty i usprawniæ wspó³pracê organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci w Polce. Zmiana
struktury funkcjonuj¹cej w ramach jednego województwa zaprzepaœci to, zlikwiduje te korzyœci. Nale¿y
równie¿ podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej posiada zakresy dzia-
³ania zgodne z podzia³em administracyjnym kraju. Dlatego decyzja o wydzieleniu s¹dów rejonowych
w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego wydaje siê byæ jeszcze bardziej niezrozumia³a.

Dodatkowo chcielibyœmy wskazaæ na zagro¿enie ograniczenia dostêpu do s¹downictwa dla miesz-
kañców Warmii i Mazur. W ostatnich latach poczyniono wiele starañ, aby u³atwiæ im dostêp do S¹du
Okrêgowego w Olsztynie, siedziby województwa, w której do tej pory mo¿na by³o za³atwiæ wszelkie
sprawy, pozostaj¹ce w kompetencji wszelkich organów i instytucji im podleg³ych. Przeniesienie pod-
leg³oœci s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku do S¹du Okrêgowego w Suwa³kach bêdzie
skutkowa³o wieloma utrudnieniami dla mieszkañców województwa warmiñsko-mazurskiego. Su-
wa³ki nie maj¹ zwi¹zku administracyjnego z mieszkañcami E³ku, Gi¿ycka, Pisza i Olecka. Podkreœliæ
nale¿y, i¿ po³¹czenia komunikacyjne, mimo ró¿nic w odleg³oœciach pomiêdzy przedmiotowymi s¹dami
rejonowych a Olsztynem i Suwa³kami, nadal dogodniejsze i korzystniejsze by³yby z Olsztynem. Wiêcej
po³¹czeñ komunikacyjnych jest miêdzy Piszem a Olsztynem czy Gi¿yckiem a Olsztynem ni¿ miêdzy ty-
mi miastami a Suwa³kami, co wynika z przynale¿noœci do województwa warmiñsko-mazurskiego.

Oczywiste jest równie¿ to, ¿e planowana zmiana podleg³oœci s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Pi-
szu i Olecku wygeneruje znaczne koszty na przystosowanie jednostek do zmian, koszty, które bêdzie
musia³ ponieœæ resort sprawiedliwoœci.

Liczymy na to, ¿e ministerstwo uwzglêdni argumenty spo³eczeñstwa Warmii i Mazur ujête w niniej-
szym piœmie. Dlatego te¿ kierujemy do Pana Ministra proœbê o nieod³¹czanie s¹dów rejonowych w E³ku,
Gi¿ycku, Piszu i Olecku z okrêgu olsztyñskiego.

Prosimy te¿ o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ministerstwo zdaje sobie sprawê z tego, jak bardzo zdezintegruje Warmiê i Mazury przeniesie-

niem podleg³oœci s¹dów rejonowych w E³ku, Gi¿ycku, Piszu i Olecku do S¹du Okrêgowego w Su-
wa³kach?



2. Jakie przyczyny le¿¹ u podstaw planowanego wydzielenia a¿ czterech s¹dów rejonowych z podleg-
³oœci S¹du Okrêgowego w Olsztynie i przekazania ich do Suwa³k?

Informujemy Pana Ministra, ¿e w omawianej sprawie apelowa³o do nas wiele osób z Warmii i Mazur.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
Stanis³aw Gorczyca




