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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokojami wynikaj¹cymi z oficjalnej informacji dotycz¹cej planów Ministerstwa Spra-

wiedliwoœci zmierzaj¹cych do likwidacji z dniem 1 kwietnia 2011 r. Wydzia³u Pracy (s¹du pracy)
w S¹dzie Rejonowym w Lêborku, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienia w tej sprawie.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku obs³uguje mieszkañców powiatu lêborskiego oraz okoli-
cznych gmin Potêgowo i Czarna D¹brówka. Jego dotychczasowa lokalizacja wydaje siê s³uszna, zape-
wnia bowiem wszystkim mieszkañcom ziemi lêborskiej dogodny dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci.
Zgodnie z przedstawionymi za³o¿eniami resortu po 1 kwietnia 2011 r. sprawy pracownicze z rejonu lê-
borskiego mia³by przej¹æ, i tak ju¿ mocno obci¹¿ony, Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w S³upsku.

Wydzia³ Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku corocznie prowadzi oko³o trzystu spraw pracowniczych.
Co wiêcej, tendencja jest rosn¹ca – z ka¿dym rokiem wp³ywa do tego wydzia³u coraz wiêcej spraw. Zgod-
nie z oœwiadczeniem prezesa S¹du Rejonowego w Lêborku w Wydziale Pracy nie ma ¿adnych zaleg³oœci,
sprawy rozpoznawane s¹ na bie¿¹co, a czas oczekiwania na rozprawê nie przekracza trzech tygodni.
Odmienna sytuacja przedstawia siê w S³upsku, gdzie zaleg³oœci s¹ znaczne, a czas oczekiwania na roz-
prawê wynosi nawet ponad trzy miesi¹ce.

Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e sprawy pracownicze s¹ niezwykle pilne, maj¹ du¿e znaczenie spo³e-
czne. W du¿ej mierze dotycz¹ one ludzi ubogich, którzy trac¹ jedyne Ÿród³o swojego dochodu. Zostan¹
oni nara¿eni na dodatkowe koszty – mam na myœli podró¿ do oddalonego o 50 km S³upska, co niejedno-
krotnie bêdzie trudnoœci¹ nie do przezwyciê¿enia. Taka sytuacja bêdzie tak¿e prowadziæ do zachwiania
konstytucyjnej roli wymiaru sprawiedliwoœci, a mieszkañcy ziemi lêborskiej nie bed¹ mieli jednakowe-
go i dogodnego dostêpu do dochodzenia swoich praw.

Likwidacja Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku wydaje siê dzia³aniem niew³aœciwym, o nie-
korzystnych skutkach spo³ecznych, które prze³o¿¹ siê na utrudnienie, a czêsto uniemo¿liwienie miesz-
kañcom ziemi lêborskiej dochodzenia swoich praw.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
1. Jakie czynniki zadecydowa³y o podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji wydzia³ów pracy przy

s¹dach rejonowych? Ilu wydzia³ów w kraju dotyczy ta decyzja?
2. Dlaczego ministerstwo podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji Wydzia³u Pracy S¹du Rejono-

wego w Lêborku? Czym motywowana jest ta konkretna decyzja?
3. Czy w zwi¹zku z niekorzystnymi skutkami wi¹¿¹cymi siê z podjêciem takich dzia³añ nie by³oby

w³aœciwe pozostawienie Wydzia³u Pracy S¹du Rejonowego w Lêborku w dotychczasowej lokalizacji?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




