
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

na 39. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoim oraz marsza³ka województwa warmiñsko-mazurskiego Jacka Protasa chcia³bym

wyraziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z planami likwidacji czêœci prokuratur i s¹dów grodzkich na terenie
naszego województwa. Mo¿e to spowodowaæ ograniczenie dostêpu obywateli do instytucji wymiaru
sprawiedliwoœci.

Pragnê przedstawiæ zagro¿enia wynikaj¹ce z likwidacji funkcjonuj¹cych instytucji na podstawie
wskazanych ni¿ej przyk³adów.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi z przestêpczoœci¹ graniczn¹.
W 2008 r. rozpatrzy³a blisko 10 tysiêcy spraw karno-skarbowych. Jej likwidacja zapewne utrudni spra-
wne rozpatrywanie tego typu spraw.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmiñskim, utworzona w 2004 r. jest obecnie oceniana jako
jedna z najsprawniejszych w okrêgu olsztyñskim. Realizacja zadañ przez tê prokuraturê przyczyni³a siê
do roz³adowania nadmiaru obowi¹zków w s¹siednich prokuraturach. Liczba rozpatrywanych spraw
(31 na osobê w miesi¹cu) wskazuje na potrzebê pozostawienia owej instytucji. Likwidacja zarówno pro-
kuratury, jak i s¹du w Lidzbarku Warmiñskim pozbawi mieszkañców regionu dogodnego dostêpu do
wymiaru sprawiedliwoœci i us³ug prawniczych.

Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku likwidacji s¹dów grodzkich w Nidzicy czy Piszu. Mieszkañ-
cy tych miast bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do Olsztyna lub E³ku, czyli ponad 90 km. Wi¹¿e siê to oczywiœcie
z kosztami, które bêdzie ponosi³ Skarb Pañstwa ze wzglêdu na koniecznoœæ dokonywania zwrotu za do-
jazdy.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e likwidacja prokuratur i s¹dów w tak ma³ych miejscowoœciach po-
zbawi wiele osób pracy, co w konsekwencji mo¿e zniechêciæ obywateli zarówno do w³adz, jak i do same-
go szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci. Województwo warmiñsko-mazurskie jest jednym
z regionów z najwiêksz¹ stop¹ bezrobocia w kraju i ju¿ dzisiaj intensywnie odczuwa skutki kryzysu go-
spodarczego.

Jeszcze raz proszê wiêc o uwzglêdnienie moich uwag przy realizacji planu likwidacji prokuratur
i s¹dów grodzkich w województwie warmiñsko-mazurskim, a tak¿e o odpowiedŸ na pytanie: jak Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci widzi dalsze funkcjonowanie sieci s¹dów i prokuratur na Warmii i Mazurach?

Ze wzglêdu na wagê sprawy uprzejmie proszê o odpowiedŸ w mo¿liwie krótkim terminie.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




