
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego oraz do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zgodnie z treœci¹ projektu rozporz¹dzenia ministra obrony narodowej w sprawie zniesienia niektó-

rych wojskowych s¹dów garnizonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie utworzenia s¹dów woj-
skowych oraz okreœlenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, likwidacji ma podlegaæ Wojskowy S¹d
Garnizonowy w Zielonej Górze, a dotychczasowy obszar jego kognicji ma zostaæ przejêty przez Wojsko-
wy S¹d Garnizonowy w Poznaniu. Sam projekt zniesienia s¹dów wojskowych ma wady legislacyjne, któ-
re zauwa¿y³a Krajowa Rada S¹downictwa i wskaza³a w opinii wyra¿onej w dniu 14 stycznia bie¿¹cego
roku. Dotycz¹ one miêdzy innymi nieuregulowania sposobu zakoñczenia postêpowañ bêd¹cych w toku
czy konstytucyjnej zasady dostêpnoœci obywatela do s¹du, rozumianej te¿ jako fizyczna dostêpnoœæ do
siedziby s¹du, w tym s¹du wojskowego, bez nadmiernych utrudnieñ w dotarciu do niego z uwagi na
znaczn¹ odleg³oœæ.

Na terenie województwa lubuskiego jest wiele liniowych jednostek i instytucji wojskowych. £¹cznie
jest tam kilkanaœcie tysiêcy ¿o³nierzy (oko³o czternastu tysiêcy), podlegaj¹cych jurysdykcji Wojskowego
S¹du Garnizonowego w Zielonej Górze. Znaczna wiêkszoœæ tych ¿o³nierzy mieszka i s³u¿y w po³udniowej
czêœci tego województwa. W przypadku zniesienia WSG w Zielonej Górze uczestnicy postêpowañ kar-
nych (pokrzywdzeni, œwiadkowie, oskar¿eni) bêd¹ zmuszeni podró¿owaæ 130–200 km (kilkakrotnie da-
lej ni¿ obecnie) do WSG w Poznaniu jako s¹du miejscowo w³aœciwego. Bêdzie to dla nich znaczne
utrudnienie, a pokrzywdzeni w wyniku przestêpstw bêd¹ dodatkowo pokrzywdzeni koniecznoœci¹ sta-
wienia siê w tak odleg³ym s¹dzie w charakterze œwiadków. Znaczna odleg³oœæ do siedziby s¹du ograni-
cza pokrzywdzonego w jego konstytucyjnych prawach, czyni¹c je mniej pewnymi. Powoduje te¿ znaczny
wzrost kosztów postêpowañ z uwagi na koniecznoœæ zwrotu kosztów przejazdów œwiadkom, bieg³ym,
kosztów transportu doprowadzanych zatrzymanych lub pozbawionych wolnoœci, a nie, jak sugeruj¹ au-
torzy projektu, oszczêdnoœci. Trudne do wyobra¿enia bêdzie te¿ na przyk³ad przeprowadzenie ekspery-
mentu w po³udniowej czêœci województwa lubuskiego przez sêdziego z Poznania, choæby ze wzglêdu na
koniecznoœæ pokonania w obie strony oko³o 400 km. Podobnie trudno bêdzie skontrolowaæ odbywanie
przez ¿o³nierzy kary ograniczenia wolnoœci, a kontrola jednostek penitencjarnych i izb zatrzymañ, doko-
nywana przez sêdziego penitencjarnego, bêdzie równie problematyczna, co niepraktyczna.

Na terenie tego województwa s¹ dwa poligony. Na nich to przygotowuje siê ¿o³nierzy z ca³ej Polski do mi-
sji w Afganistanie. Wielu ¿o³nierzy z jednostek wojskowych rozlokowanych na terenie województwa lubus-
kiego pe³ni s³u¿bê w³aœnie w Afganistanie. W przypadku pope³nienia przez nich przestêpstwa czy
wykroczenia za granic¹ podlegaj¹ oni jurysdykcji WSG w Zielonej Górze. Sêdziowie WSG w Zielonej Górze
prowadz¹ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ w jednostkach rozmieszczonych na terenie województwa lubuskiego.

Zasada „koszt – efekt”, na któr¹ powo³uje siê minister obrony narodowej, nie ma chyba zastosowania
do WSG w Zielonej Górze. S¹d ten ma dwukrotnie wiêcej spraw ni¿ s¹d, który ma przej¹æ jego w³aœci-
woœæ terytorialn¹ (WSG Zielona Góra za trzy kwarta³y 2009 r. – 139 spraw, WSG Poznañ za trzy kwarta-
³y 2009 r. – 74 sprawy). Na terenie województwa lubuskiego jest czterokrotnie wiêcej ¿o³nierzy ni¿ na
terenie województwa wielkopolskiego. Koszty dojazdu uczestników postêpowania do s¹du w Poznaniu
znacz¹co obni¿¹ finansowy efekt likwidacji WSG w Zielonej Górze. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ WSG w Zielo-
nej Górze ma bardzo du¿¹ œci¹galnoœæ grzywien i kosztów s¹dowych, co korzystnie wp³ywa na efekt fi-
nansowy tego s¹du. A wiêc nie jest tak, ¿e generuje on tylko koszty, ale te¿ sam przynosi wymierne
z finansowego punktu widzenia korzyœci. Dlaczego nie likwiduje siê maj¹cego mniejsz¹ liczbê spraw
s¹du w Poznaniu? Czym przejazdy mniejszej liczby zainteresowanych z Poznania do Zielonej Góry ró¿-
ni¹ siê od przejazdów wiêkszej liczby osób w drug¹ stronê?

W Wojskowym S¹dzie Garnizonowym w Zielonej Górze z czterech etatowych sêdziów trzech jest od-
delegowanych do innych s¹dów. Jaka bêdzie ich przysz³oœæ po likwidacji s¹du? W s¹dzie tym zatrudnio-
nych jest tylko oœmiu pracowników cywilnych. Roczne koszty jego dzia³alnoœci s¹ istotnie ni¿sze ni¿
WSG w Poznaniu, miêdzy innymi mniejsze s¹ wydatki na pensje dla pracowników cywilnych i sêdziów.
Na remonty WSG w Zielonej Górze w ostatnich latach przeznaczono oko³o 600 tysiêcy z³, w tym na sam¹
kancelariê tajn¹ – 100 tysiêcy z³. W przypadku faktycznej likwidacji tego s¹du pieni¹dze przeznaczone
na te remonty w istocie bêdzie mo¿na uznaæ za wydane niepotrzebnie. I tu zasada „koszt – efekt” bêdzie
jaskrawo widoczna, ale w negatywnym znaczeniu.



Znaczne ograniczenie w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów wojskowych, które nast¹pi³o od dnia 1 stycznia
2009 r., spowodowa³o przesuniêcie du¿ej czêœci spraw z mniej obci¹¿onych s¹dów wojskowych do bar-
dziej obci¹¿onych s¹dów powszechnych. Z perspektywy czasu mo¿na zauwa¿yæ postêpuj¹ce dzia³ania
zmierzaj¹ce do etapowego likwidowania wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci. Czas poka¿e, czy jest to
zasadne. Czechy i Wêgry, które jako jedyne kraje NATO zdecydowa³y siê na taki krok dziesiêæ lat temu,
obecnie siê z tego wycofuj¹, odbudowuj¹c od podstaw struktury wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci.

Niepokój musz¹ budziæ b³êdy, jakie znajduj¹ siê w uzasadnieniu projektu likwidacji s¹dów wojsko-
wych. Na przyk³ad w trzecim akapicie podana jest informacja o koniecznoœci dostosowania liczby struk-
tur wojskowych s¹dów garnizonowych do planów zamierzeñ organizacyjnych i dyslokacyjnych SZ RP,
z uwzglêdnieniem obecnego stanu przestêpczoœci. Wskazaæ nale¿y jednoznacznie, i¿ relacja liczby
¿o³nierzy rozlokowanych w jednostkach wojskowych na terenie w³aœciwoœci WSG w Zielonej Górze do li-
czby ¿o³nierzy na terenie w³aœciwoœci WSG w Poznaniu wskazuje, i¿ czterokrotnie wiêcej ¿o³nierzy pod-
lega podmiotowo WSG w Zielonej Górze, co ma bezpoœrednie odbicie w liczbie rozpoznawanych spraw.
W punkcie czwartym uzasadnienia, dotycz¹cym wp³ywu regulacji na rynek pracy, podano, i¿ piêciu se-
kretarzy s¹dowych posiada wojskowe uprawnienia emerytalne. W rzeczywistoœci uprawnienia te posia-
da czterech sekretarzy s¹dowych (dwóch w WSG Bydgoszcz, jeden w WSG Kraków, jeden w Zielonej
Górze). Wskazaæ nale¿y, ¿e s¹ to uprawnienia emerytalne zwi¹zane ze sta¿em pracy w SZ RP, a nie z wie-
kiem, i zosta³y nabyte nie na wniosek, lecz ze wzglêdu na zmianê stanowisk wojskowych na etaty cywil-
ne, z zapewnieniem stabilnoœci zatrudnienia. Na przyk³ad kierownik sekretariatu WSG w Zielonej Górze
– trzynaœcie i pó³ roku wys³ugi lat w SZ RP – po zapewnieniu stabilnoœci zatrudnienia przeszed³ do s³u¿-
by cywilnej.

Kolejna sprawa to taka, ¿e pozostawia siê wykwalifikowan¹ kadrê sekretarzy oraz pracowników, na-
wet z dwudziestoletnim sta¿em pracy, bez zagwarantowania im etatów w s¹downictwie powszechnym,
które stale cierpi na brak wykwalifikowanej kadry administracyjnej (dorywczo zatrudnia siê sta¿ystów
skierowanych z urzêdów pracy).

Bardzo proszê o powtórne przeanalizowanie przedmiotowego projektu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan




