Opinia
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
z dnia 31 lipca 2015 r.
na temat kandydatów na ławników na okres kadencji 2016-2019, w szczególności spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Zespół opiniujący kandydatów na ławników (zwany dalej Zespołem) został powołany
uchwałą Nr V/35/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników, w składzie:
1) Mirosław Sewastynowicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raczki - przewodniczący Zespołu;
2) Andrzej Czuper – Sekretarz Gminy Raczki - członek Zespołu;
3) Wojciech Żukowski – radny Rady Gminy Raczki - członek Zespołu.
Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 133, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz
rozporządzenia 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. Nr 121, poz. 639).
Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie na
sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie.
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach p. Danuta Zdzisława Poniatowska pismem z dnia
12 maja 2015 r., znak: A-0160-3/15, skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Raczki,
poinformowała o ustalonej liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Raczki do Sądu
Rejonowego w Suwałkach na okres kadencji 2016-2019:


do orzekania spraw rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy

– 2,

- w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

- 1.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. O terminie tym oraz
sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna była poinformowana poprzez zamieszczenie
stosownych informacji na stronie internetowej www.raczki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Raczki.
W tym terminie uprawnione podmioty oraz grupy obywateli dokonały zgłoszeń kandydatów,
których zgłoszenia spełniały wymagania formalne:
1) do Sądu Rejonowego w Suwałkach:
a) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

- 0 kandydatów,

b) do orzekania w pozostałych sprawach

- 2 kandydatów.

Dwa zgłoszenia, zostały złożone przez kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.
włącznie i przygotowane na kartach zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem 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. Nr 121, poz. 693).
Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu: 31 lipca
2015 r. pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych określonych w art. 158 i art.
159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 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.
Zespół 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.
Zespół po dokonaniu analizy zgłoszeń stwierdza, że:
Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach na okres kadencji 2016-2019:
1) Elżbieta Rułkowska zgłoszona przez pięćdziesięciu pięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Raczki, reprezentowanych przez Grzegorza
Klimach
spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.
Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych w zgłoszeniu, w tym szczególnie
w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności, o których mowa w art. 159 ustawy.

2) Grażyna Elżbieta Prawdzik zgłoszona przez stu dziewięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Raczki, reprezentowanych przez Andrzeja
Szymulewskiego
spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.
Opinię o zgłoszonych kandydatach Zespół przygotował w oparciu o:
1) zgłoszenia kandydatów;
2) informację z dnia 21 lipca 2015 r. Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku o kandydatach;
3) oświadczenia złożone do protokołu przez członków Zespołu.
Wymienione wyżej dokumenty, protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu oraz lista
obecności, stanowią odrębną dokumentację, do wglądu w Urzędzie Gminy Raczki, pokój nr 1.

Zespół opiniujący:
……..………………………..
…..…………………………..
…..…………………………..

