KOMUNIKAT
WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2012-2015
ZMIANA PRZEPISÓW
W dniu 26 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011
r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, którą w dniu
30 maja 2011 r. opublikowano w dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 109, poz.
627). Ustawodawca przewidział 14-dniowe vacatio legis, a zatem nowe
przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011 r.
Aby moŜna było przeprowadzić wybory ławników, konieczne jest
takŜe
wejście
w
Ŝycie
nowego
rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złoŜonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia. Zgodnie z projektem wypełnioną kartę
trzeba będzie złoŜyć do rady gminy, na której obszarze kandydat mieszka,
prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony. Wzór ma być
dostępny takŜe w siedzibach organów gmin oraz za pośrednictwem
Internetu. Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 15 marca 2006 r. w
sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) traci moc z
chwilą wejścia w Ŝycie nowelizacji.
Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach wyboru ławników.
Jedną z nich jest zapis mówiący, iŜ funkcji tej nie będzie mógł pełnić radny
rady gminy, powiatu bądź sejmiku województwa.
Wybory ławników juŜ trwają. Wielu prezesów sądów przesłało do rad gmin
informację o liczbie wybieranych ławników i rodzaju sądów do jakich mają
być wybrani. Termin przesłania tej informacji upływa 31 maja 2011 r.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie znak:A0150-3/11 z dnia 16 maja br. Rada Miejska w Kętrzynie na
ławników Sądu Rejonowego w Kętrzynie wybiera 35 osób, w tym
10 osób do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Informujemy, Ŝe przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z dnia 28
marca 2006 r.) stracą moc z dniem 14 czerwca br.. Co prawda, nie ma
Ŝadnych przeciwwskazań prawnych, aby juŜ w tej chwili dokonywać
zgłoszeń kandydatów. JednakŜe wraz ze zmianą ustawy zgłoszenia
dokonane według dotychczasowych przepisów rady gmin będą
zmuszone odrzucić jako niespełniające wymogów formalnych. Na
stronach internetowych Ministerstwa:
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/
znajdujemy informację: „W związku z planowanym w najbliŜszym czasie
wejściem w Ŝycie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złoŜonymi radom gmin
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przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.”
Nowe zasady wyboru ławników wprowadzają dość istotne róŜnice.
Punkty,
zasady,
wymagania,
których
dotyczą
zmiany
wprowadzone niniejszą ustawą zostały w tekście podkreślone.
Kto moŜe zgłosić kandydata?

(art. 162 § 1 ww. ustawy)

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom
gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i
zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Kto moŜe być ławnikiem?

(art. 158 ww. ustawy)

Ławnikiem moŜe być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w
miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być
wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być

(art. 159 § 1 ww. ustawy):

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia moŜna Ŝądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
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5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
6. duchowni,
7. Ŝołnierze w czynnej słuŜbie wojskowej,
8. funkcjonariusze SłuŜby Więziennej
9. radni gminy, powiatu i województwa
Nie moŜna być ławnikiem jednocześnie w więcej niŜ jednym sądzie.
Jakie dokumenty naleŜy złoŜyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na
ławnika sądowego (wzór karty – w załączeniu) do której kandydat ma
obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby
(druk – w załączeniu);
2) oświadczenie kandydata, Ŝe nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia – w załączeniu);
3) oświadczenie kandydata, Ŝe nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a takŜe, Ŝe władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona (wzór oświadczenia – w załączeniu);
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o
wydanie dowodu osobistego;
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową,
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się równieŜ
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się równieŜ listę osób zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i
własnoręczny podpis kaŜdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
kandydata (wzór listy osób – w załączeniu);
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone
datą nie wcześniejsza niŜ trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a
dokumenty wymienione w punkcie 6 nie wcześniejszą niŜ trzy
miesiące przed dniem zgłoszenia.
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Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko
zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa
w pkt7.
DOKUMENTY
DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
naleŜy składać do 30 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul.Wojska Polskiego 11,
w biurze Rady Miejskiej w Kętrzynie,
pokój 102, I piętro – w godzinach pracy Urzędu
– poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 tel.89 752 0528
Dokumenty mogą być dostarczone za pośrednictwem poczty
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta w Kętrzynie,
ul.Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
(z zaznaczeniem „Kandydat na ławnika sądowego”).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego
ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji
ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z
wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub, które
wpłynęło
do
Urzędu
po
upływie
określonego
terminu
(30.06.2011r.) pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia
kandydata nie podlega przywróceniu.
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