
 
 
 
 

www.ziph.pl 

 66-400  Gorzów Wlkp.  ul. Nowa 5, tel. (095) 739-03-11; fax.(095) 739-03-10 

 Oddział: 65-908  Zielona Góra   ul. Mariacka 2,  tel. (068) 324 14 70;     

Gorzów Wielkopolski, 3-08-2009r. 

 

 

Sz. Pan 

Andrzej Czuma 

Minister Sprawiedliwości RP 

Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim jest 

największą organizacją przedsiębiorców województwa lubuskiego. W swoich 

szeregach skupiamy ponad 250 firm mikro, małych, średnich i dużych. 

 

W ostatnim okresie dotarły do nas niepotwierdzone informacje o planowaniu 

likwidacji VII Wydziału Gospodarczego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie 

Wlkp.  

Jeśli takie zamiary są faktem to Prezydium Rady Izby wyraża swoje głębokie 

zaniepokojenie i stanowczo wobec takich działań protestuje! 

 

Aktualna, kryzysowa sytuacja gospodarcza powoduje narastanie problemów, 

których rozstrzygnięcie będzie musiało mieć niestety miejsce w Sądach 

Okręgowych. W kompetencjach VII Wydziału Gospodarczego w Gorzowie 

leży m. in. rozstrzyganie spraw między przedsiębiorcami w zakresie działalności 

gospodarczej. Najbliższy Sąd Okręgowy o podobnych kompetencjach 

znajduje się w Szczecinie do którego liczni przedsiębiorcy mają 150 km. 

 

 

Uważamy, że pozbawienie naszych członków, przedsiębiorców z północnej 

części województwa lubuskiego możliwości szybkiego reagowania tj. 

składania pozwów sądowych, składania wyjaśnień, uzupełniania 

dokumentacji sądowej w prowadzonych sprawach itp. oraz możliwości 

rozstrzygania spraw sądowych na miejscu będzie miało duży wpływ na 

przebieg i rozwój ich działalności gospodarczej. Każdorazowy wyjazd na 

kolejne rozprawy np. do Zielonej Góry generuje dodatkowe koszty oraz 

zabiera czas jaki przedsiębiorca mógłby przeznaczyć na swoją działalność. 
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W związku z powyższym, mając na uwadze dobro rozwoju gospodarczego w 

północnej części województwa lubuskiego, w imieniu członków Zachodniej 

Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, apelujemy o 

wycofanie się z działań zmierzających do likwidacji Wydziału Gospodarczego 

przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.          

 

z poważaniem  

 

Jerzy Korolewicz 

     

    Prezes Izby 

 

 

Do wiadomości: 

1.            Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski 

2.            Wojewoda Lubuski  Helena Hatka 

3.            Marszałek Województwa Lubuskiego  Marcin Jabłoński. 

 


