
STANOWISKO 

 

samorządu gospodarczego i środowiska naukowego regionu 

gorzowskiego z dnia 1 grudnia 2005r. 

 

w sprawie: utworzenia w gorzowskim okręgu sądowym wydziału  

                      Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

 

 

Organizacje samorządu gospodarczego, otoczenia biznesu i środowiska naukowego 

naszego regionu wyrażają zdecydowane poparcie dla utworzenia w Gorzowie Wielkopolskim 

wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

         Przyłączamy się do wieloletnich starań kierownictwa gorzowskiego Sądu Okręgowego 

oraz senatorów i posłów gorzowskich w tym zakresie. Niezrozumiałym jest dla nas 

dotychczasowe, negatywne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie. 

Utrzymanie takiej postawy, wbrew oficjalnej polityce nowego rządu, która deklaruje pomoc 

dla funkcjonowania przedsiębiorstw, będzie budzić nasz zdecydowany sprzeciw. 

  

Naprzeciw potrzebom organizacji wydziału wyszły już władze miasta oraz Wojewoda Lubuski 

oferując ministerstwu na siedzibę KRS stosowne pomieszczenia. Wizytujący je ministerialni 

eksperci wydali bardzo pozytywne opinie. Niestety, nie ma pozytywnej decyzji. Z 

dotychczasowego przebiegu starań wyłania się obraz nie tylko braku dobrej woli, ale wręcz 

celowego działania, by nie dopuścić do utworzenia w Gorzowie Wlkp. pełnego okręgu 

sądowego. 

 

Argumenty o małej ilości spraw rejestrowych z okręgu gorzowskiego są nie do przyjęcia, 

zważywszy na istnienie w innych rejonach naprawdę bardzo małych wydziałów KRS. Także 

argument o braku środków na utworzenie wydziału KRS nie wytrzymuje krytyki. 

 

Czy urzędnicy i ci, którzy im w tych działaniach pomagają, potrafią wyliczyć czas stracony 



przez przedsiębiorców na dojazdy obecnie do Zielonej Góry? Czy zdają sobie sprawę, jakie 

koszty społeczne są ponoszone przez fakt, że na postępowanie rejestracyjne, czy 

przeglądanie akt rejestrowych trzeba jechać ponad 100 km w jedną stronę i tracić na jeden 

przejazd cały dzień? 

Zwracamy się, w tej sprawie z prośbą o pomoc, do Prezesa Rady Ministrów o 

spowodowanie, by Minister Sprawiedliwości podjął pozytywną dla gorzowskiego okręgu 

sądowego decyzję w sprawie utworzenia wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Gorzów Wielkopolski największe miasto i ośrodek gospodarczy województwa lubuskiego, 

jest jedynym miastem wojewódzkim, które nie ma tak ważnego dla przedsiębiorców i rozwoju 

gospodarczego regionu Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Apelujemy do rad miast, gmin i powiatów położonych na terenie działania gorzowskiego 

okręgu sądowego o podjęcie stosownych uchwał i przesłanie ich do Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

 

Oczekujemy, że sejmik i zarząd województwa lubuskiego będą w tej sprawie energiczne i 

skuteczne działać, by na terenie województwa istniały dwa pełne okręgi sądowe. 

 

Sygnatariusze stanowiska: 

1. Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.  

2. Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.  

3. Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp.  

4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.  

5. Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie.  

6. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.  

7. Lubuskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Gorzowie Wlkp. 

8. Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR w Gorzowie Wlkp.  

9. Instytut Rozwoju Kadr i Gospodarki - przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.  

10. Gorzowskie Stowarzyszenie Naukowe.  

11. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

 


