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    Polańczyk, dnia 24.02.2020 r. 

 

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 

 

Wójt Gminy Solina informuje, że pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego                                   

w Krośnie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przez Radę Gminy Solina dodatkowych wyborów 1 ławnika 

do Sądu Rejonowego w Lesku.  

Zgodnie z art. 158 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., 

poz. 52 z późn. zm) ławnikiem może zostać 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 lub średnie branżowe. 

Jednak obok kryteriów formalnych, głównym kryterium winno być zapewnienie udziału w wymiarze 

sprawiedliwości osób kompetentnych, cieszących się autorytetem i szacunkiem, godnych sprawowania 

funkcji ławnika. 

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określony został w art. 162 ustawy z dnia  

27 lipca 2001r.prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy 

zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U z 2011., Nr 121, poz. 693).  

Wybory dodatkowe przeprowadza się w trybie i według wskazanej wyżej procedury wyborów 

ławników, z wyłączeniem przepisów dotyczących terminów określonych kalendarzowo, przyjmując, że 

termin do zgłoszenia kandydatów nie powinien być krótszy niż miesiąc od dnia przesłania przez Prezesa 

Sądu informacji o liczbie ławników do wyboru.  

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych 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. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące 

dokumenty: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,   a także, że 

władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 

(Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika; 

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu 

osobistego. 

https://sip.lex.pl/#/document/18655397?cm=DOCUMENT


Wszystkie wymienione wyżej  dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści 

dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w art. 162 §3 ustawy  o ustroju sądów powszechnych  

nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną 

organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do 

innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się 

również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego 

zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

 

Przesyłając powyższą informacje wraz ze wzorem karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz 

listy osób,   o których mowa wyżej, Wójt Gminy Solina zwraca się z prośbą o zgłoszenie Radzie Gminy 

Solina, w terminie do dnia 02.03.2020 r., kandydata na ławnika. 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Sekretarz Gminy - tel. (13) 469 21 18, wew. 

33. 


