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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z zapowiadan¹ przez Pañski resort reform¹ systemu s¹downictwa w Polsce, w ramach

której – wed³ug zapowiedzi medialnych – mia³oby dojœæ do likwidacji oko³o stu istniej¹cych s¹dów rejo-
nowych, docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje z prasy regionalnej, jak te¿ ze strony samorz¹dów
gminnych oraz samorz¹du powiatowego, i¿ w ramach tej reformy rzekomo planowana jest likwidacja
S¹du Rejonowego w Wêgrowie. Perspektywa utrudnienia siedemdziesiêciu tysi¹com mieszkañców po-
wiatu wêgrowskiego dostêpu do s¹du budzi du¿e zaniepokojenie spo³eczne oraz niezrozumienie prze-
s³anek tego rzekomego zamiaru Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Podzielam w pe³ni to zaniepokojenie.

S¹d Rejonowy w Wêgrowie powsta³ w latach powojennych, a wiêc funkcjonuje nieprzerwanie od po-
nad 60 lat i obejmuje swoj¹ w³aœciwoœci¹ teren powiatu wêgrowskiego, a przez okres niemal 15 lat obe-
jmowa³ swoj¹ w³aœciwoœci¹ równie¿ teren obecnego powiatu soko³owskiego. W okresie funkcjonowania
S¹du Rejonowego w Wêgrowie wielu spoœród orzekaj¹cych tutaj sêdziów awansowa³o do wy¿szych in-
stancji, w tym tak¿e do S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego. Wielu sêdziów – nie
tylko zatrudnionych w S¹dzie Rejonowym w Wêgrowie – zamieszkuje na sta³e w miejscowoœci bêd¹cej
siedzib¹ s¹du, tworz¹c wysoce profesjonalne i doœwiadczone zawodowo œrodowisko sêdziowskie. Kadra
urzêdnicza S¹du Rejonowego w Wêgrowie w zdecydowanej wiêkszoœci posiada wy¿sze wykszta³cenie.

W mojej ocenie – jako mieszkañca powiatu wêgrowskiego – S¹d Rejonowy w Wêgrowie dzia³a spraw-
nie i cieszy siê szacunkiem spo³ecznym. Dowodem na to jest fakt w³¹czenia, ju¿ w 2004 r., S¹du Rejono-
wego w Wêgrowie do elektronicznego systemu nowej ksiêgi wieczystej. Dowodem akceptacji spo³ecznej
mieszkañców dla funkcjonowania S¹du Rejonowego w Wêgrowie by³a partycypacja finansowa samo-
rz¹du terytorialnego w pozyskaniu w 1996 r. nowoczesnej siedziby dla S¹du Rejonowego w Wêgrowie.
Nowa siedziba s¹du od 2001 r. mieœci siê w budynku o powierzchni oko³o 4 tysiêcy m2 i posiada osiem
sal rozpraw w pe³ni skomputeryzowanych, z dostêpem do internetu i systemu informacji prawnej. Przy
ka¿dej z sal rozpraw znajduje siê pokój narad oraz pokój przes³uchañ œwiadków. Jedna z sal rozpraw
spe³nia wymogi dotycz¹ce rozpoznawania spraw o zwiêkszonym zagro¿eniu bezpieczeñstwa. Budynek
S¹du Rejonowego w Wêgrowie jest przystosowany do obs³ugi osób niepe³nosprawnych – posiada spec-
jalne podjazdy, windy i toalety, które umo¿liwiaj¹ poruszanie siê na wózkach inwalidzkich. Obiekt jest
ogrodzony, wyposa¿ony w system telewizji przemys³owej, w bramkê do wykrywania metalu oraz w rent-
genowski przeœwietlacz metali. Posiada równie¿ system czujek przeciwpo¿arowych i antyw³amanio-
wych. Niezwykle istotne dla obs³ugi mieszkañców powiatu wêgrowskiego jest posiadanie przez s¹d
przestronnego parkingu na mniej wiêcej czterdzieœci miejsc postojowych. Bud¿et pañstwa oraz bud¿et
samorz¹du terytorialnego wydatkowa³y wielomilionowe kwoty na powstanie tak nowoczesnej siedziby
S¹du Rejonowego w Wêgrowie.

By³oby niewybaczaln¹ niegospodarnoœci¹ zmarnowanie tak du¿ych œrodków bud¿etowych wskutek
likwidacji S¹du Rejonowego w Wêgrowie.

Ze wzgledu na powy¿sze zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Na podstawie jakich kryteriów Ministerstwo Sprawiedliwoœci zamierza dokonywaæ likwidacji tak

wielu spoœród istniej¹cych s¹dów rejonowych?
2. Jaki jest cel przeprowadzenia tak wra¿liwej spo³ecznie reformy, skutkuj¹cej utrudnieniem dostê-

pu obywateli do wymiaru sprawiedliwoœci?
3. Czy rzeczywiœcie Ministerstwo Sprawiedliwoœci ma zamiar zlikwidowaæ S¹d Rejonowy w Wêgro-

wie? Je¿eli tak, to dlaczego?

Z powa¿aniem
Henryk Górski




