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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzyman¹ informacj¹ o projektowanej likwidacji Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrê-

gowego w Bielsku-Bia³ej proszê o zajêcie stanowiska w sprawie.
Region Podbeskidzia charakteryzuje siê dynamicznym rozwojem gospodarczym. Wydzia³ Gospodar-

czy S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej rozpatruje sprawy zarówno bielskich przedsiêbiorców, a jest to
oko³o dwudziestu trzech tysiêcy podmiotów, jak i przedsiêbiorców z terenów obejmuj¹cych powiaty
bielski, cieszyñski i ¿ywiecki.

O rzeczywistych potrzebach zwi¹zanych z zabezpieczeniami interesów fiskalnych pañstwa dobitnie
œwiadczy umiejscowienie w Bielsku-Bia³ej siedziby II Œl¹skiego Urzêdu Skarbowego, który swoim zasiê-
giem obejmuje dziesiêæ powiatów, czyli po³owê ogólnej liczby powiatów województwa œl¹skiego.

Maj¹c to na uwadze, pragnê zauwa¿yæ, ¿e likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego
w Bielsku-Bia³ej w istotny sposób obni¿y poziom zabezpieczenia konstytucyjnego prawa przedsiêbior-
ców do s¹du.

Istot¹ sprawnego funkcjonowania pañstwa jest wysoki poziom zaufania obywateli do organów stosu-
j¹cych prawo w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego. Jednym z kluczowych
czynników wp³ywaj¹cych na rozwój przedsiêbiorczoœci i zaanga¿owanie przedsiêbiorców w nowe inwe-
stycje jest sprawna œcie¿ka dochodzenia praw i egzekwowania obowi¹zków na drodze s¹dowej. Wyd³u-
¿enie czasu koniecznego do rozstrzygniêcia sprawy w istocie stoi w sprzecznoœci z wieloma
instrumentami zapewniaj¹cymi wsparcie rozwoju przedsiêbiorczoœci.

Likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej, w tak prê¿nym regionie jak
Podbeskidzie, jak wskazuj¹ podnoszone argumenty, nie tylko grozi wyd³u¿eniem okresu oczekiwania
na rozpatrzenie sprawy, ale prowadzi do zwiêkszenia kosztów prowadzenia dzia³alnoœci, a tym samym
ograniczenia konkurencyjnoœci przedsiêbiorców z tego terenu.

Proszê zatem o informacjê, czy projektowana jest likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgo-
wego w Bielsku-Bia³ej. W wypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie proszê o podanie kryteriów le-
¿¹cych u podstaw takiego projektu, a tak¿e o ponown¹ analizê zmian skutkuj¹c¹ odst¹pieniem od
wprowadzenia nowej organizacji wymiaru sprawiedliwoœci, de facto prowadz¹cej do ograniczenia roz-
woju regionu.
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