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W zwia_zku z uplywem kadencji lawnikow w bieza_cym roku i potrzeba_ wybrania
lawnikow na kadencj^ 2016-2019, na podstawie art. 161 § 1 12 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z pozn. zm.)
uprzejmie podaj? do wiadomosci liczbe^ tawnikow, ktorych wyboru dokona Rada Gminy
w Woli Krzysztoporskiej najpozniej w pazdzierniku 2015 r.
I.

Do S^du Rejonowego w Piotrkowie Tryb.
OGOLEM:
2 osoby
w tym do s^du pracy: 1 osoba

II. Do Sa/Iu Okr^gowego w Piotrkowie Tryb.
OGOLEM:
2 osoby
Wyzej wymieniona liczba lawnikow zostala ustalona przez Kolegium Sajdu
Okr^gowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 5 maja 2011 r.
Lawnikiem moze bye wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywihiych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukonczyl301at,
4) jest zatrudniony, prowadzi dzialalnosc gospodarcza_lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyl 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzgl^du na stan zdrowia, do pelnienia obowia_zkow lawnika,
7) posiada co najmniej wyksztalcenie srednie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy lawnikiem powinna bye wybrana osoba
wykazuja^ca szczegolna_znajomosc spraw pracowniczych.
Lawnikami nie mog% bye:
1) osoby zatrudnione w sa_dach powszechnych i innych sajdach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodza_ce w sklad organow, od ktorych orzeczenia mozna zajiac skierowania
sprawy na drog§ post^powania sa^dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuja_ce stanowiska zwi^zane ze sciganiem
przest^pstw i wykroczen,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)
7)
8)
9)

duchowni,
zolnierze w czynnej sluzbie wojskowej,
funkcjonariusze Sluzby Wie_ziennej,
radni gminy, powiatu i wojewodztwa.

Nie mozna bye lawnikiem jednoczesnie w wie_cej niz jednym sajizie.
Trvb zglaszania kandvdatow na tawnikow:
Zgodniez art. 162 § 1 usp kandydatow na lawnikow sajiow okr^gowych
i rejonowych moga_ zglaszac radom gmin prezesi sajdow, stowarzyszenia, inne organizacje
spoleczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisow prawa (z wyla_czeniem partii
politycznych) oraz co najmniej pi^cdziesi^ciu obywateli maja^cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkujajsych stale na terenie gminy dokonuja^cej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca 2015 r.
Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporzajizenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca
2011 r. w sprawie sposobu post^powania z dokumentami zlozonymi radom gmin oraz
wzoru karty zgloszenia (Dz. U. Z 2011 r. Nr 121, poz. 693), zgloszenia na lawnikow
dokonuje si^ na karcie zgloszenia stanowi^cej zal^cznik do ww. rozporz^dzenia.
Wzor karty zgloszenia kandydata na lawnika dost^pny jest na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwosci - www.ms.gov.pl
Karta zgloszenia sklada si^ z trzech cz^sci:
Cz^sc A - wypehiiana jest przez kandydata poprzez wpisanie wlasciwej gminy (zgodnie z
art. 158 § 1 pkt4 usp),
Cze_sc B - wypelniana jest przez kandydata - obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz
inne istotne informacje (m.in. status zawodowy, doswiadczenie w pracy spolecznej, motyw'y
kandydowania na lawnika, informacja o pemieniu runkcji lawnika w poprzednich
kadencjach). W tej cze_sci kandydat wskazuje rowniez do orzekania w ktorym sq.dzie jest
proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
(jesli tak, to dodatkowo wpisuje zwie_zle uzasadnienie potwierdzaja^ce szczegolna znajomosc
praw pracowniczych),
Cz^sc C - wypelniana jest przez przedstawiciela podmiotu zglaszaja^cego kandydata obejmuje dane podmiotu zglaszaja_cego i osoby reprezentuja_cej.
W karcie zgloszenia znajduje si? pouczenie powtarzaja_ce tresciowo normy rozporzajizenia,
stanowi^ce o skutkach niespelnienia wymogow formalnych zgloszenia. Na tej podstawie,
zgloszenia kandydatow niezgodne z wymogami okreslonymi w ustawie i rozporzajdzeniu
lub te, ktore wplyn^ly do rad gmin po uplywie ustawowego terminu (czyli po 30 czerwca
2015 r.) pozostawia si^ bez dalszego biegu. Termin zgloszenia kandydatow nie moze
bye wydluzony.
Karta zgloszenia zawiera konieczny element, obejmuja^cy wyrazenie zgody na
przerwarzanie we wskazanym zakresie danych osobowych kandydata i osob

zglaszaja_cych go.
Do zgloszenia kandydata na lawnika dokonanego na karcie zgloszenia dol^cza si£
nast^puj^ce dokumenty:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczajoa zglaszanej osoby,
2. oswiadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niernu post^powanie
o przestejpstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe,
3. oswiadczenie kandydata, ze nie jest lub nie byl pozbawiony wiadzy rodzicielskiej,
a takze, ze wladza rodzicielska nie jest mu ograniczona lub zawieszona,
4. zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkow publicznych, stwierdzaja^ce brak przeciwwskazan do wykonywania funkcji
lawnika,
5. dwa zdj^cia zgodnie z wymogami stosowanymi przy skladaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Pokumenty \vymienione w pkt 1-4 powinny bye opatrzone data nie wczesniejsza niz
trzydziesci dni przed dniem zgloszenia.
Dodatkowo do karty zgloszenia nalezy dot^czyc:
- aktualny odpis z Kraj owego Rej estru Sajiowego albo odpis lub zaswiadczenie
potwierdzajajse wpis do innego wlasciwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 §3 usp) - jesli
kandydata zgiasza stowarzyszenie lub inna organizacja spoleczna lub zawodowa,
- imienna_ list^ osob zglaszaja^cych kandydata zawierajajsa^ imi^ (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stalego zamieszkania i wtasnor^czny podpis kazdej z tych
osob — gdy zgtoszenia kandydata dokonuje grupa pi?cdziesi?ciu obywateli (art. 162 §4 usp).
Osoba_ uprawniona^ do skladania wyjasnien w sprawie zgloszenia kandydata na lawnika
przez obywateli jest osoba, ktorej nazwisko zostaio umieszczone jako pierwsze na liscie.
Odpis z Kraiowego Reiestru Sadowego albo odpis lub zaswiadczenie potwierdzajace wpis
organizacji spotecznej lub zawodowei do innego wtasciwego reiestru lub ewidencji
powinnv bye opatrzone data nie wczesnieisza niz trzy miesiace przed dniem zgtoszenia.
Koszt oplaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz oplaty za
badania lekarskie i za zaswiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na lawnika.
Koszt za wydanie akrualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub
zaswiadczenia innego wlasciwego rejestru lub ewidencji ponosi podrniot, ktorego dotyczy
odpis lub zaswiadczenie.
W zwia_zku z powyzszym prosz^ o zapoznanie si§ z przepisami dotycza_cymi \vyboru
lawnikow,
a osoby chejne, o zglaszanie kandydatur w XJrz^dzie Gminy w Woli
Krzysztoporskiej do dnia 30 czerwca 2015 roku. Niezb^dne druki mozna pobrac
w Urzgdzie Gminy - pokoj nr 11 lub w BIP.
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