
STANOWISKO NR 7/IX/2019 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

 

w sprawie przeniesienia do Lublina siedziby Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz urzędów centralnych 

 

 

Rada Miasta Lublin zwraca się z apelem do Pana Mateusza 

Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz do Pana Zbigniewa Ziobry, 

Ministra Sprawiedliwości, o przeniesienie siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości 

do Lublina. 

Każdy projekt mogący przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu 

zasługuje na wsparcie władz lokalnych. Rada Miasta Lublin w pełni popiera 

propozycje Ministerstwa przedsiębiorczości i Technologii związane 

z przenoszeniem urzędów centralnych administracji publicznej poza Warszawę. 

Zgodnie ze słowami Pani Minister Jadwigi Emilewicz, Polska jest doskonałym 

państwem do tego, aby być państwem policentrycznym. Wiele centralnych 

instytucji administracji publicznej bez utraty jakości może być rozlokowane poza 

Warszawą. Takie działanie skutecznie wspomoże zrównoważony rozwój 

wszystkich regionów Polski. 

Miasto Lublin ma bogate tradycje jako siedziba instytucji sprawiedliwości 

Rzeczpospolitej, będąc od 1578 do 1794 roku siedzibą Trybunału Głównego 

Koronnego. Ponadto miasto jest kuźnią kadr prawniczych dzięki wydziałom 

prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej – co roku opuszcza je ponad 1600 absolwentów prawa 

i administracji – jak również Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Lublin 

jest też siedzibą ogólnopolskiego sądu elektronicznego, tzw. e-sądu. 

Tak jak ulokowanie w Lublinie Trybunału Koronnego w XVI w., tak i teraz 

przeniesienie Ministerstwa Sprawiedliwości do Lublina będzie istotnym 

impulsem rozwojowym dla miasta. Wyliczenia Fundacji Republikańskiej 

z 2017 roku wskazują, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zatrudnionych jest 

ok. 2280 osób, a roczne koszty zatrudnienia przekraczają 176 mln zł. 
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Pojawienie się tej wielkości pracodawcy nawet w taki dynamicznie rozwijającym 

się mieście jak Lublin będzie bardzo pozytywnym impulsem dla lokalnego 

i regionalnego rynku pracy, co zwiększy dobrobyt mieszkańców. Ponadto 

obecność tak wielkiej instytucji w regionie tworzyłaby kolejne miejsca pracy 

w sferze prywatnej. Bliska odległość do stolicy oraz dogodne połączenia 

samochodowe, kolejowe i lotnicze sprawią, że przenosiny nie spowodują żadnej 

utraty jakości pracy Ministerstwa. 

Rada Miasta Lublin wyraża nadzieję, że w przedstawionej propozycji 

dostrzeżona zostanie szansa na nowe otwarcie w Ministerstwie 

Sprawiedliwości.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

 

/-/ Jarosław Pakuła 


