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Uprzejmie informuję Pan Starostę, że Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło aktualnie
od realizacji wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r.
o zmianę właściwości i struktury sądów rejonowych na terenie miasta Szczecina i powiatu
polickiego, w tym w zakresie zniesienia Zamiejscowych Wydziałów Karnego i Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą
w Policach.
Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wynika jednak,
że utrzymanie wydziałów zamiejscowych w Policach jest niecelowe, jednakże z uwagi
na względy organizacyjne, w szczególności z uwagi na deficyt powierzchni lokalowych
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, uwzględnienie
proponowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zmian nie jest obecnie
możliwe. Po poprawie sytuacji lokalowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, przeprowadzona zostanie ponowna analiza struktury i właściwości sądów
rejonowych
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W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości ewentualne zniesienie ww. wydziałów
zamiejscowych nie wpłynęłoby negatywnie na jakość świadczonych usług na rzecz
społeczności gminnej i powiatowej. Należy zauważyć, że odległość pomiędzy siedzibą
wydziałów zamiejscowych w Policach a siedzibą Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie jest niewielka, wynosi bowiem zaledwie około 17 km. Taka odległość
nie powinna stanowić istotnego utrudnienia w dostępie do sądu. Podkreśleniu wymaga
również fakt, że obecnie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie
teleinformatycznym. Zainteresowany podmiot może zapoznać się z treścią księgi wieczystej
oraz uzyskać odpis/wyciąg z ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu, bez konieczności

osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu. Wzrasta również liczba wniosków o wpis
do ksiąg wieczystych składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Sprzeciw gminnych i powiatowych władz samorządowych oraz mieszkańców,
w szczególności pracowników wydziałów zamiejscowych, jest jak najbardziej zrozumiały,
jednakże sądownictwo powszechne musi optymalnie dysponować zasobami kadrowymi, a nie
sprzyja temu rozdrobnienie struktury organizacyjnej. Bliskość jednostki organizacyjnej
sądownictwa powszechnego, wbrew opinii zamieszczonej w petycji mieszkańców powiatu
polickiego, nie jest też gwarancją szybszego czy „przyjaźniejszego” postępowania sądowego.
Końcowo informuję, że w dniu 10 lipca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości zamieszczona została odpowiedź na petycję mieszkańców powiatu
polickiego w sprawie nieprzenoszenia Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z Polic i utworzenia samodzielnego Sądu
Rejonowego w Policach.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty o przekazanie niniejszego pisma
pozostałym sygnatariuszom wystąpienia z dnia 28 listopada 2019 r.
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