INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO S DU REJONOWEGO W DZIER ONIOWIE
I DO S DU OKR GOWEGO W  WIDNICY
Informuj , e Prezes Sdu Okrgowego w widnicy podał nastpujc  liczb ławników,
któr  Rada Miejska w Bielawie powinna wybra:
1. do Sdu Okrgowego w widnicy łcznie 2 ławników, w tym do Wydziału Karnego - 2
ławników
2. do Sdu Rejonowego w Dzier oniowie łcznie 4 ławników, tym do Wydziału Pracy - 4
ławników.
Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdów
powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z pó n. zm.) informuj o przyjmowaniu
zgłosze kandydatów na ławników do Sdu Okrgowego w widnicy i Sdu Rejonowego
w Dzieroniowie na kadencj  w latach 2012-2015.
Ustawa – Prawo o ustroju sdów powszechnych stanowi, e:
Ławnikiem mo e by wybrany ten, kto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
uko czył 30 lat,
jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze wzgldu na stan zdrowia, do pełnienia obowizków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie rednie.

Ławnikami nie mog by :
1) osoby zatrudnione w s dach powszechnych i innych sdach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzce w skład organów, od których orzeczenia mona da  skierowania
sprawy na drog  postpowania s dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj ce stanowiska zwizane ze ciganiem
przest pstw i wykrocze ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ołnierze w czynnej słu bie wojskowej,
8) funkcjonariusze Słuby Wiziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie mona by ławnikiem jednocze nie w wicej ni jednym sdzie.
Kandydatów na ławników zgłaszaj w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:
prezesi sdów,
stowarzyszenia,
organizacje zwizkowe,
organizacje pracodawców,
organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłczeniem partii
politycznych,
6) co najmniej dwudziestu piciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj cych stale na danym terenie.

1)
2)
3)
4)
5)

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje si na karcie zgłoszenia do której
kandydat ma obowi zek doł czy :
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych,
2) informacj z Krajowego Rejestru Karnego,
3) o wiadczenie, e nie toczy si przeciwko niemu post powanie karne,
4) za wiadczenie lekarskie, stwierdzaj ce brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji
ławnika.
W przypadku zgłoszenia kandydata przez grup  obywateli - do karty zgłoszenia dołcza si
list  tych osób, zawieraj c imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce
stałego zamieszkania i własnorczny podpis kadej osoby zgłaszajcej kandydata.
Uprawnion do składania wyja nie w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez
obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na li cie.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie
poprzedzaj ce wystawienie za wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób zgłaszaj cych
kandydata na ławnika dostpne s w:
- Biurze Obsługi Rady Gminy Dzier oniów, ul. Piastowska 1, pok. Nr 215
- na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl oraz www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi zał cznikami
w zamkni tych kopertach opatrzonych hasłem „Kandydat na ławnika” b d
przyjmowane w Sekretariacie Urz du Gminy, 58-200 Dzier oniów, ul. Piastowska 1 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku w godzinach urz dowania.
Informujemy jednocze nie, e z dniem 14 czerwca zaczn obowi zywa zmiany
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju s dów powszechnych maj ce
znaczenie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników s dowych. Po 14 czerwca podane
zostan do publicznej wiadomo ci zmiany wynikaj ce z ustawy maj ce istotne
znaczenie przy zgłaszaniu kandydatów do s dów powszechnych.

Wójt Gminy Dzier oniów
/-/ Marek Chmielewski

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/ :
1

Imię (imiona) i nazwisko

2

Nazwiska poprzednio
używane
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny PESEL
Numer NIP

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

Miejsce zamieszkania
ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat mieszka na terenie
gminy
Adres do korespondencji
i dane kontaktowe (numer
telefonu domowego, numer
telefonu w miejscu pracy i
ewentualnie adres e-mail)
Wykształcenie i kierunek (np.
wyższe ekonomiczne, średnie
zawodowe - technik budowlany
itp.)
Status zawodowy (np. pracownik,
przedsiębiorca, emeryt,
bezrobotny itp. oraz wskazanie
od ilu lat (miesięcy) w nim
pozostaje)
Miejsce pracy
lub wykonywanej działalności
ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat pracuje lub wykonuje
działalność na terenie gminy

13

Doświadczenie w pracy
społecznej (np. członkostwo
w organizacjach społecznych)

14

Motywy kandydowania
na ławnika

15

Informacja o pełnieniu funkcji
ławnika w poprzednich
kadencjach

16

Informacja, do orzekania w
którym sądzie - w sądzie
okręgowym albo rejonowym proponowany jest kandydat

B.
- Wypełnia tylko związek zawodowy lub organizacja pracodawców, jeżeli to dotyczy:
Informacja czy kandydat jest
proponowany do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy
- Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:
1

Nazwa podmiotu
i oznaczenie siedziby *

2

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej kandydata
- uprawnionej do reprezentacji
Podpis osoby zgłaszającej
kandydata - uprawnionej
do reprezentacji

3

4

Nazwa i numer rejestru, do
którego podmiot jest wpisany

5

Dane teleadresowe do
korespondencji: adres (jeżeli jest
inny niż adres siedziby), telefon
kontaktowy i adres
e-mail

* - Prezes sądu wypełnia wyłącznie rubrykę 1 tej części.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych
sądu związanych z organizacją pracy ławników.

Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie
zgłoszenia własnoręcznym podpisem.
.................................................
(miejscowość i data wypełnienia)

............................................
(czytelny podpis kandydata na ławnika)

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.
.................................................
(miejscowość i data wypełnienia)

.........................................................
(czytelny podpis prezesa sądu albo osoby
reprezentującej podmiot uprawniony w art. 162 §
ustawy do zgłoszenia kandydata bądź jednego z
dwudziestu pięciu obywateli zgłaszających kandydata)

POUCZENIE:
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które
wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia
kandydata nie podlega przywróceniu.

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH
KANDYDATURĘ _______________________________________ NA ŁAWNIKA
DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
I DO SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY

L.p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer
ewidencyjny
PESEL

Miejsce stałego
zamieszkania

Podpis

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

