
INFORMACJA

W sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych

Zgodnie z art. |62 $ l u.s.p. kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych
mo gą zgłaszać r adom gminy :

o prezesi właściwych sądów,
o stowarzyszenia,
. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynnę prawo

zamieszkljących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

przepisów

wyborcze,

Jak wynika z $ 2 ust. I rozporządzenia Miniśtra Sprawiedliwości z dnia9 czerwca20l l r. w
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgŁaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzorukarty zgłoszenia (Dz. U. Nr I2I, poz. 

-69i1, 
zgłoszenia

kandydatów na tawników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty
o których mowa w art. |62 $ 2-4 u.s.p.

nie z art. . d o ta na ła
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzonę przęciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskafzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a
także, żę władza rodzicielska nię została mu ograniczona ani zawieszona
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez |ekarza
podstawowej opieki zdrowotnej' stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji tawnika,

. dwa zdjęcia zgodne Z wymogami stosowanymi przy sktadaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołącąvó:

e aktualny odpis z KrajÓwego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencj i (art. |62 $ 3 u.s.p.)
- jeŚli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub
zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r' o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z2O|8
r. poz. 986, z póżn, zm,\' dalej ,,ustawa o KRS''' pobrane samodzielnie wydruki
komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z
mocą odpisu akfualnego z rejestru, wydawanego przęz Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego, o ktorych mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jezó|i
posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,

. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL,
miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem kużdej z Ęch osób _ gdy



zgłoszenia kandydata na ławnikadokonuje grupa pięcdziesięciu obywateli (art. l62 $

4 u.s.p.)' o'o^ui,ńi"wnioną do składanii wyjaŚnień lv sprawie zgłoszenia kandydata

jest osoba, r<t.rej nazwisko zostało umięszczóne jako pierwsze na liŚcie (art. l62 $ 6

u 's 'p ' ) '

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika

oraz zaświadczęnie lękarskie pówinńy byó opatrzone datą nie. wcześniejszą niztrzydzieści dni

przed dniem zgłoszenia' Nańmiast odpis ź Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub

zaświadczęnie potwie rdzające wpis organizacji społńznej lub zawodowej do właściwego

rejestru lub ęwiden'J, ;;;i*y mieć Jatę nie wcżeśniejszą niz trzy miesiące przed dniem

zgtoszenia(art. I 62$5u.s.P.)'
Koszt opłaty 

"u 
*yau,,ió informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z

Krajowego Rejestru S|do*.go auo odpisu lub zaświadczęniainnego właściwego rejestru lub

ewidencji pono,i Skarb Państwa (art. 162$7 i $8u.s'p.).

opłaty zabadanialekarskię i za wystawienie zaświadczęnia lekarskiego ponosi kandydat na

ławnika (ań. l 6f $ 7a tr.s'p.). /

Art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądow powszechnych (USP) :

$ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

i) posiada obywatęlstwo potsti. i kórzysta z petni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitęlnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

co najmniej od roku;
5) nie przel<roczY't 7 0 lat;'
6) jest zdolny, ,e *zg|ęóuna stan zdro-wia, do pełnienia obowiązków ławnika;

zj posiada có na;mnĘ wyksztatcenie średnię lub Śrędnie branzowę.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba

wy k azuj q c a szcze g ó I n q znaj o mo ś ć s p r aw p r ac o w n iczy c h.
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