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Rawa Mazowiecka, dn. 31.05.2019 r.
RG.0004.3.2019

WYBORY ŁAWNIKÓW
na kadencję 2020-2023
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających
w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej i Sądzie Okręgowym
w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka z prośbą
o dokonanie naboru kandydatów na ławników do:
1. Sądu Okręgowego w Łodzi – ogółem
a. z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
b. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
2. Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem
a. z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
b. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
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Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
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.
1)
2)
3)
4)

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać 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;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
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.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia,
które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma
obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni
przed dniem zgłoszenia:
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.
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, opatrzone datą nie
wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie
Gminy Rawa Mazowiecka, pok. 305 w godzinach pracy urzędu.
Karty dostępne są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
Dodatkowych informacji uzyskać można pod numerem tel. (046) 858-25-40
Dokumenty:
1) karta zgłoszenia;
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) Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Przewodnicząca
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

……………..……., dnia
………2019 r.
.....................................................
(imię i nazwisko)

PESEL .........................................

Rada Gminy
Rawa Mazowiecka

Oświadczenie
W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego
oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

.............................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

……………..……., dnia ………2019 r.
.....................................................
(imię i nazwisko)

PESEL .........................................

Rada Gminy
Rawa Mazowiecka

Oświadczenie
W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego
oświadczam, że nie jestem i nigdy nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
moja władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.

.............................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Lista osób
zgłaszających kandydata …………………………….…………..
(imię i nazwisko)

na ławnika do Sądu …………………………….…………………..
na kadencję 2020-2023
Lp.
1.
2.
3.
…
48.
49.
50.

Imię (imiona)

Nazwisko

Nr PESEL

miejsce stałego zamieszkania

własnoręczny podpis

Podst. prawna art. 162 § 4. Pusp:
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.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
32, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl, tel. 46 814 42 42 w. 103
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku
z art. 160 § 2 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
4. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (np. organy kontrolne).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan w stosunku do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa prawo do usunięcia lub ograniczenia danych
osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym ze zgłoszeniem kandydata na ławnika.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez kontroli człowieka, w tym również w formie
profilowania.
1.

