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Informacja odnosząca się do nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w
artykule pt. „ Nie przenoście sądu z Lublina!”, opublikowanego w „Kurierze Lubelskim”
w dniu 9 września 2010r.

W nawiązaniu do zamieszczonej dzisiaj ( 9 września 2010 r.) w dzienniku „Kurier Lubelski”
publikacji „Nie przenoście sądu z Lublina!” autorstwa redaktora Artura Jurkowskiego i redaktora
Witolda Michalaka, uprzejmie informuję, Ŝe treść publikacji wprowadza w błąd i przekazuje
nieprawdziwe

informacje

o

skutkach

ewentualnego

przeniesienia

siedziby

Wydziału

Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego z Lublina do Świdnika.
Uprzejmie informuję, iŜ w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad
podziałem Sądu Rejonowego w Lublinie, który jest jednym z dwóch największych sądów
rejonowych w Polsce. Podział ten ma zapewnić sprawne funkcjonowanie nowych jednostek, z
których jedna będzie miała siedzibę w Świdniku w nowoczesnym budynku wybudowanym z
przeznaczeniem na umoŜliwienie podziału istniejącego Sądu. Obecnie analizowane są róŜne
koncepcje usytuowania pionu gospodarczego obecnego Sądu Rejonowego w Lublinie, co dotyczy
takŜe Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego. śadna koncepcja nie została
przesądzona, poniewaŜ nadal trwają konsultacje we właściwych komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z Prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie. Ocena, Ŝe
ewentualne przeniesienie Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego do Świdnika
utrudni Ŝycie przedsiębiorców i jest

„rzucaniem im kłód pod nogi” jest nieuprawnione i nie

uwzględnia wszystkich uwarunkowań

działalności Krajowego Rejestru Sądowego. NaleŜy

zauwaŜyć, Ŝe miasto Świdnik graniczy administracyjnie z Lublinem i siedziba nowego Sądu
Rejonowego znajduje się zaledwie około 15 km od centrum Lublina, gdzie usytuowany jest
obecnie Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego. Wydział ten jest właściwy nie

2
tylko dla miasta Lublina

ale takŜe dla całego województwa lubelskiego. Rozwiązania

komunikacyjne umoŜliwiają łatwy przejazd do Świdnika. Obecnie przedsiębiorcy nie mają
zapewnionych Ŝadnych miejsc parkingowych obok siedziby Wydziału Gospodarczego –
Krajowego Rejestru Sądowego. Takie miejsca parkingowe są natomiast dostępne w sąsiedztwie
siedziby nowego sądu w Świdniku. Istotne jest równieŜ, Ŝe obecny kierunek rozwoju Krajowego
Rejestru Sądowego, a w szczególności jego informatyzacja spowoduje, Ŝe w niedalekiej
przyszłości osobisty kontakt przedsiębiorców z Krajowym Rejestrem Sądowym będzie coraz
bardziej ograniczony. MoŜliwe będzie zarówno łatwiejsze składanie wniosków drogą
elektroniczną, jak i przeglądanie dokumentów za pomocą Internetu oraz uzyskiwanie tą drogą
odpisów mających moc dokumentu urzędowego. To ostatnie rozwiązanie przewiduje projekt
ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który został przedstawiony pod
obrady Rady Ministrów.
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