
Stanowisko 
Rady Powiatu Rawskiego 

z dnia 30 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego 
w Rawie Mazowieckiej 

 
  
 Na podstawie § 9 ust.2 Organizacji wewnętrznej i trybu pracy Rady stanowiącego 
Załącznik Nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego, który stanowi załącznik do uchwały               
Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Statutu Powiatu 
Rawskiego, Rada Powiatu przyjmuje co następuje: 
 
 

Stanowisko 
 

Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej, wynikające z założeń projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych 

wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie 

sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib 

oraz obszarów właściwości. 

 

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej po zapoznaniu  

się z założeniami projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany 

struktury organizacyjnej sądów powszechnych (w zakresie zniesienia sądów rejonowych, 

w tym Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej) wyraża swój zdecydowany sprzeciw 

z powodu braku konsultacji tych zamierzeń z władzami lokalnymi reprezentującymi 

wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. 

Rada Powiatu uważa, że pozbawienie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej 

samodzielności administracyjnej wpłynie negatywnie na pracę Sądu. Brak bezpośredniego 

nadzoru prezesa sądu nad wydziałami orzeczniczymi i komornikiem może  wpłynąć  

na sprawność prowadzonych postępowań. 

Należy podkreślić fakt, że projekt Rozporządzenia nie zawiera uzasadnienia celu 

wprowadzania proponowanych zmian, uniemożliwiając ocenę intencji, która  miała 

przyświecać likwidacji wymienionych w nim sądów rejonowych. Obawiamy się, 

że wdrożenie projektu w zaproponowanym organizacyjnie kształcie zwiększy koszty 

administracyjne związane z koniecznością transportu dokumentów z siedzib sądów 
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rejonowych do wydziałów zamiejscowych, ale także wpłynie na zwiększenie kosztów 

społecznych. 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje Sąd Rejonowy, który jest typowany do likwidacji. 

W jego miejsce planowane jest utworzenie wydziałów zamiejscowych. Istnieje więc realna 

obawa, że w przyszłości również dojdzie do likwidacji tych wydziałów.  

Propozycje zmian zawarte w projekcie Rozporządzenia w znaczny sposób utrudnią  dostęp 

mieszkańcom powiatu rawskiego do  świadczonych usług sądowniczych, przez co ich prawa 

zostaną w tym zakresie ograniczone. 

Do uprawnień Ministra Sprawiedliwości należy organizowanie struktury sądownictwa 

powszechnego w celu jak najbardziej optymalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 

osobowych i rzeczowych. Zaproponowane zmiany budzą  nasze uzasadnione wątpliwości  

co do ich racjonalności. Uważamy, że zmiany powinny być poprzedzone indywidualną 

analizą kosztów i zysków planowanego przedsięwzięcia. 

Rada Powiatu Rawskiego wnosi zatem o ponowną analizę projektu Rozporządzenia      

w zakresie likwidacji sądów rejonowych i  pozostawienie Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej w obecnej strukturze organizacyjnej. 

 


