Protokół
z posiedzenia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
w dniu 31 lipca 2015 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu wg załączonej listy obecności:
1) Mirosław Sewastynowicz – Przewodniczący;
2) Andrzej Czuper – Członek;
3) Wojciech Żukowski – Członek.
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Pan Mirosław Sewastynowicz
powitał zebranych i zapoznał z przepisami dotyczącymi wyboru ławników.
Porządek obrad posiedzenia:
1. Zapoznanie się Zespołu opiniującego ze zgłoszeniami kandydatów na ławnika.
2. Zapoznanie

się

Zespołu

opiniującego

z

informacją

Podlaskiego

Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o kandydatach na ławnika.
3. Opracowanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika.
Przebieg dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Zajęte w poszczególnych
sprawach stanowiska i wyrażone opinie. Treść podjętych rozstrzygnięć stanowią załączniki do
protokołu.
Ad. 1.
Zespół opiniujący zapoznał się ze złożonymi zgłoszeniami kandydatów na ławnika i dokonał
analizy zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów
ustawowych określonych w art. 158 i art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.), tj.:
Art. 158. § 1. Ławnikiem może być 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.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana
osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Art. 159. § 1. 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.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ad. 2.
Zespół opiniujący szczegółowo przeanalizował także informację z dnia 21 lipca 2015 r.
Podlaskiego Komendanta Wojewódzki Policji w Białymstoku, która wpłynęła na wniosek
Przewodniczącego Rady Gminy Raczki w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Ad. 3.
Zespół opiniujący po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami kandydatów na ławnika
i informacją Podlaskiego Komendanta Wojewódzki Policji w Białymstoku wypracował opinię
o zgłoszonych kandydatach, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji:
.........................................
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