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w sprłwie sposobu posĘIlowsDia z dokum€ltsni zloiro ymi rsdom gmil przy

zgł4sz8niu k|[dydatów ls hwli}ół or9z wzorE klrty zgłoszenis

Na podstawię art' 162 $ 11 ustąrły z dnia 27 lipca 2ool r. - Ptawo o uŚhoju

sqdów Po\i,,szęohnyah (Dz. U' Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.,) za'ządza się' co

następujei

$ r' Rożporządzerrie okpśla sposób postgrowa a z dokumę[tEni złożlnymi

radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, lvfór karty zgłoszfria oraz

sposob jęgÓ udostę iania.

$ 2' l' zgłÓszenia kandyrlatów na ławników dokonuje eię ne knrcie zglrśfenia'

zwanej datęj ,,kafĘ'', dÓ fudrq ałącza się dokum€nty, o ktr5rych mowa w a'rI. 162

$ 2 - 4 ustaw z dnia 27 Iipą 2oo1 r' _ Prawo o ustroju sądóq. powsfe,chnyoĘ zwanej

datej ',ustawą.'.

2' wzór karfy okeśla załąca k do rozporz4dzenia-

$ 3' l. wzor kalty udosĘPDia się nieodpłłarlie w siedzibach oęaoórł gnin.

2. wzór kBrty jest dostt'Dy tókż€ w Biu|ctyBie Infomaoji PubliczBEj na stroni€

podmiotowej Minisvł Sprawiedliwości.

s 4. PÓ przeprowadz€niu 'łyborów rada gminy prf€syta niEftvłooznie właściwgmu

sądowi karty ka$dydaró* którzy zostali wybrani ławnikami' wraz z załąozonymi do

nich dokuEenErni oraz iaformacje o wybranych ławnikach uzyskane od komoBdanta

wojewódzkiego Policji a'lbo od Kofieudanta stoł€caręgo Polioji na podsEwiE a!t. 16ż

S I ustawy.

$s. l. KarĘ wTaf f dokumenEni, o których mowa w aIt. 162$2-4ustEw'

podmiot fgłaBzający kaldydeta na ławuika lub k8ndydat, który nię został wyb'any na

łalłBika. odbi€ro w terminie ó0 doi orl dnia przeprowadzelia ]łybo!ów.

2. W przypadku nieodebfada dokumentów, o ldórycb mowa w ust. 1' podlęgają one

aniszczeniu przez komisję powołalą przez radę gmińy 'ł torminię 30 dńi po upłyvie

terminu o ktorl't! mowa w ust. l '
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Dąn. podmjoiu zElaśdją.lctó łindydatł nł lawnikĄ (\łYP.hia podnior 'głasźĄjąpy):

* PEś Ędu wyPłlt''a w e4sll t? wl|ąBłE loll'łY

srolowDic do 'n. ? p|c 5 lstawy f onia 29 si!Ęnia |997 l. o ochronie dAnycbFobó9ych (DŁ U' z2tl02 r.

Nr l01, poz 92ó, z Ńłt. zu') olwrucza'rą ze.ffiam ągoaę m pocrwarrałie no|t.Y:* *-*

'amieszczonych w n|niBjsze, t.'"," .g.*on" * J*oie nńĘ-dnń ao przę(omdz.lia proć.duy lł)toru

łavników pąt" radę 8rniny orłz oo oy.o*'.llo"inlit'"yjnłłh sąair ałiąpanyctr ! org laajł pra.y

oT#L" 
** * oBttydoYrrię i potrvic.d'.t! prswdrlłołć d.!'ćb ż.Hńyśh w }nrci.ó zglog'.nis

wh!'oĘc8{yB PodPBen.

ó;;iŃilńó'd#iili;ń.t.

PoM|łldzsm pĘwdziwojó drnydr zrvrłlycb ? }rrri{ ri|o{.ó|4 whsloręg'tlyn FodPise.r!.

(0Btd.y 'ólit p(*rg słd! dbo otoly Gq*T!'-ic!]
;.ósjot ołrdbiy ł !'t |62 | l lE|.wy ! dr z/ |De
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uP|lMioIcj dł 'do.ua|h rr''dyd{ł Ędź Jcnn€o
ż eki,ltsi!'iFiu óy*,d.li ?allqjqcyln r.rrycE)

PouczE!ĘĘ
z8łosz.nP, ktÓr€ wPtyo7o oo raoy grnrny Po Ębwio terminrł okoś|oneśp w ań ] 62 5 l ustawy . {ini6

27 liPrs 2oo| '. - Prav/Ó o uEtJoju !ąrlów Pówsz6cfińyclt, hb niesp€łniajął. }ł}{'Ą8i!t fomalny.Ę 0 l(tórych

mova w iń ló2o2-5!€tEY/y?dńis27lipcą2ool r.- tł.vo o u6Eqjq Ędów polłBze.hnych ilożPo'"Ądf€niu

MinisBr sP'Ewicd|iwoś.j z dnia g,oamtl r. w sPńwię ipoŚÓb! Pos|$o\ł/!nh 2 dokumensrnj złofonytni

ndorn gĘiB pEy ąk54ł1iu kandydątdw Da bwnitÓw ordzwroru knrty g8bszenią pozostiwi8 śę bez da|szćgo

biogu' T$miłl do ?€ło!z6!ia tEndydlta nie Pod|oga Pr'ywrócaniu. Ka.Ę fgłÓśt'ełlis wraz z5łąc4lkłIfii

(ińbfmaĘja r KĘjo96gó Rejosn! Kafigepi ócwbdpEenb kandyd.lB' Ł ni€ j.st ptlcĄd"one Fu.łi\'kó ńiemu

postępo*€ni. o ptu€6fęp5iwo f,:i€iBE. ż dllcar6lią PublkEEgó ]ub pr'.Ś*ęPstwo śk!ńÓwłi oświadlzeni.

k.MydaE, że nic ję€t hb nie był Pońawiony rvladry rodzioi€lskiej' a b}żc ź' rłład4 lodriciel.ka nic Źoslała

mu o$anicro4a ąrt| ?'Bwie'zoł|q ża*!r,1łd.f.'!'|e |e-kafftie o 6.lanic rdrgwiĄ 5lq,ilrdzsjącę bńk prł!Ći*rłEkguen

do wykonywinia ńlnl(cji hw kł: dwą ftljęrl.; st.balny idPh z t(r.jowEgo fujćśtlr sądowego rlbo odpi! lub

anlwjadczEtli€ potwi.rd'Fjąło \Ypir do iBn.go wł*ścjwego ręJ€lbu l}b swidąoji; lisń ogób 4łaszających

l€Mvdąta) podEliót uEhsŹająpy lBtdydri. na h*ni}ą lub ktldyc,d, t.!óry r 6 ?ostrł wybrany na łErłńjką

EÓwinięn odcbrsć w niepB'k!.{zslnyn !6mińie 60 dłi od dniA prż.pro*ld*nic *ybo.ów- w pEylsd|śl

n i€odBbtEńjA dokumelrów * t.ffiinie !ł}źej wBkaąlym, .io|(ułĘnbljB żo$anię All9zc'ona w rermini€ 30 dni.

tnfora[cje zlwBlt. w ksroiG rgtosłqniE Ęjeńoc"eśnic wykdr''.Bsłrnę pr2!e .dińjnk!-ncję s{du'

w nzio faisB|ienia jEkićhko|wiet rmi.n hwnik pou|inię8 jć żglcrić do oddżidu 3dmjn.tsBżryjnego

wh&iłego Ędu.
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RozPorzdz€nię w spT8wi€ sposobu !Ógtwol\Ęnis z dokuĘeotaloi fłożprymi ladoB

gtojn p'zy zgłaśzalriu kandydatów na tałldkóv sądów 0|62 9izofu karty zgłoszelia zsstępujo

w porząĄru Plawn}lE rozporządzeBi€ Ministra sPfaviędliwości z dnia 15 malca 2006 r'

w sprawie szczegółowego trybu zgłaszalia radom Emin kandyd8ł5rv na la$mikóvr' oraŹ vzoru

kafiy zgłoszrnia (Dz' U' NT 50, pof' 370).

PotEeba w]|dani& mzporz1dzeoia wyrika ze anlany pźępisów uśtawy f olua

27 lipca 2001 r' . Ptąwo o ustroju Ędów powszecblycb (Dz. U' Nr 98' poz. 1070'

z Foźo. um,) dokoĘa$sj ustawąe dnie 15 kwieuia 201l r, o miaoie ustawy - Prawo o ustroju

śądów lolłEzechlych (Dz' U. Nt l09' poz' 627)'

podstawę prawrĘ do wydadia lozPorządzeni8 stalowi a$, ló2 0 11 ustawy. Pńwo

o ustroju sądów po.?rEzś.cbflyctl zaowelizow8!ę lłowa2bionie ustalłowe jost konŚokwencją

frniaIly poŹostałych pr/€lisów fozdzŁłu śiódmrgo wĘ u$aqY'

w cęlu uniłnięcia wątpliwośr:i i dla zapewnieniajednoutości w prz€'piśie $ 4 wskafujo

się sposób pzesyłania konketflej dokumsntaoji dotyozĄc,€j .'łybfanych ławników'

Przepis $ 5 stamwi o posĘpowr4iu z dÓku$EDtaoją kaldydató\ł, któtzy nie fostsli

wybraoi na hwników sądów. Przłwidujc sią iź w pr4?adtu qie odeb.alią dolormentów

ŹłożltlyEh radom gnin pr,y zgfuzarriu kandydatów !a ła\'vtdkóĘ będ4 one Podlęgrły

zdszczEEiu pźez komisję po!/ołanąplzez Edę 8!riny. Brgulaeią to ua$!łuią unotEowartla

dotyozące sposobu loŚtępouania z Ek{ dokumBntaoją w zwiqlku z bnkien dostatecznycit

uregulowąń praw[yoh w tyfi r.k€si€, Treść pmje.ktowalego przepisu głala[fujc

j€dnocze'iDie abezpieazena do&unet slji w oŁI€się, w kóIłrrr istDigj? Eoż:liwość

zsstogqwą$id przez włąśoi*e orgauy (na podsiawię ustsw o saeorządzie gaiilBy$}) śIodków

nadzolczycb w zak€si€ obejńuj{pya uohwałę o v''yboEe ł.\łnikóW

zrDiaĘy ptfgpisów ustawy - Plawo o uŚboju Ędów powszeolnych onu ręgu]aoję

zgwąttc w tręś9i ro?pgĘ4dzadią skutlfltjąwPrqwedzenice mwyob idolaacji w fomularau -

karcie zgłosz€nia na łarłittika st.'loMqpej zdącalik do lofporzqczęEia

w trefui zal{.aika Powtryza rię 2asadEiczo infofs!ćje wysfczególniole

w dotycbczaś obo*iązująpym za&!uli}I). wprowadzone zrniaay zwią.zaŁ6 Ę gtównie

z uo}velizącją ustawy w za&fęsie podeiotów uprarinionyń tlo zgłaszania kandydatów.

zquważyó $aleźy, iż poszerzono r':brykę doBlzącą sotywów kńudydowfuą jakie posiada

osoM kanclydująca. Dokurnęnt uftJp€łniono ńwnież q lubrykę, w Łtórej kandydat

ÓboMązany bę,dfie do przedśtBwiclia idonnagji, dzię|o taórylB oPisze swoje kospęErcje

i przłdstawi zrrajomośó zagadnień spraw pracovniozych. Ponadto, |tĘ)ęhia[o i pos?9ruÓno

!Óug?ęnie.



W zwięku z ty.t\ iż wtawa z dnia 15 kwiehia 2o1 l '' o ju iarrie ustawy - Prawo

o usBoju Śądów powEe,cohnyśfi, któIa dokonała aoiany Ęoważoietńa rrslawowęgo ro

wydalia prcjekto\łiBnego rozporządzcnĘ wejdzie w życie f ddęm 14 oz€rwoa 2011 t.' datę

wojścia w życię FojektÓ\łrnĘ8o toflłt4dlzBrlŁ okeślom również !s dzień 14 czEtwc€

2011 r.

Konieozność pilrcgo wejścia w żyoie p'ojekowatpgo rozporządzenĘ jedaocześnie

z dnięm wejścia w żrcie ustnwy z'wietąiqpej arowelizowane ĘoważBięEie ust9wowę do

jego wydałĘ wy$ik* z cbemktffu rofPorządzeniB żwiąiarlego z isrminem upt!Ą.ru w 20l l r.

dotychczisowpj kadeEcji łąwuików i termiBem wbońvr ławEików rcq'€j kadcrrcji, któle

Ódbędą Śię w 2o1 1 r. oraz koniccrłrością Przeprovd2elia czynłrośći związanyob f ploge,sEm

wyborczym w oparciu o norłt rogulac.je załartę w uśtawiP i ro4olz{dzeniu. c6l€m uślawy

z dnia 15 kwiętnia żoll r. o znriałie ustawy. Prawo o ustroju sqców powEzcobnycL jest

m.io- wplowadzeDię aniatr v/ zakęsir walunków, kt,ót€ musz4 spdniac kaIdydaci na

ławników sców i pÓd$iotów legityEowanyah do Ąoueua k8Ddydatów na łąwników.

z$DdĄie z art' 162 $ l pstąwy z dn 27 lipca 20ol !. - Prawo o ustrqju śądów powsgec}|llych'

kaudydaoi m ławłikó\,v mogą być sgł.ś9ati przea upralłnione lodmioty Ędorn gein

w tĘ.@inię do dEia 30 czcrwc€ ostst[iego loku ladęlcji'

w p.zedElotolłrj rplawie 2łistdd zatrB uzaśadniotry Pr'ypadBk, o któlym mowĘ

w sr. 4 ust. ? uśaĘ a dnia 20 lipca 2000 r. o ogł8szaJdu aktów normaty''łnych i niektórycb

innyęh aktów plawaych (D4 U, z 20lo r., N' 17' Poz. 95)' z8pdai€ z któtyń akty

Ęo!Eult'|$,n€ EroBą wchodzić }' życic w tmioie loóEzym niż cateńaścle doi od dnia

ogłoszenia' a ważny inte!€6 państwa lvyEag{ n8tyohmiastowogo węjściĄ w Źycie aktu

normatyrłlego i zasady dłmokatyoaego pEóśtWą prałlego nie stojątcmu na prEesz*odzie

Msteria oĘętE plojektotłtslryta rozpore4dzEniEm uis staowi przodmiotB ręBu]acji

Pra\łą Unń E EoPejśkięj.

hojeŁl nie zawięEia PEEpisów techlicaych w rozursieniu !'zePińw rrzpotądze i

Rady Ministniw z dnia 23 erudnia 2002 r. w Ę81ł'ie ńEkcjonowBDią krajowego gystelpu

no9fikaoji ĘórE i aktów ll.a\łlych @z. U. Nr 239' poz 2039, z późn. ąrr') i w zwiąŹL.u

z 'ym łię podlęga prscedrrrze lotf*acji.

?rojekt rozporr4dzcoia zosd zalrie*czoly w Biulet}'lię laforuacji Pqblioąęj'

stosowniś dó F-Źepisów !!Ł 5 usta\'./y ? ddr 7 liPoa 2005 !. o &iał8lnofui lobbiĘow€j

w Proc€śie sfanowicnis lrąwa (Dz. U' Nr 169, tflz. |4|4, z póht. anl.). Nie zEłosity się

podmiory żaintercsowEnę Praaami nad projoklBt! mzPoEĄdfenia'

94ctl4-!kutkóElggbj'ii
l. Wrkazalie podmiotó!łł !' l(lótt odlŁis|uje rczpo.ządzeEię:



ProjcktqbejmujcławEiŁówśądóĘpodmiotyichil lłaszAiLĘe,sdypowsfcch.rte'

orga'n} gmiA w zakesie zgodaości dokrunentacji kandydatów pa ławników Ź wyEogalrd

przepisow ustawy.

2. Wyriki knordtacii slol'cgtychr

Plojekt zost8ł FzekB"#Ly do zaopinirwstli4 lcajowej Badzie sądotv7lial'va.

Pienł-EzeErufl€z€sowisądBNajtłTżsfego,srowalzYEzeliuSędzióvPolskicb''lustitia"'
prezesom sq!ów okęgowy9b orn?, mdoE ławniczym za posedniotwem p.ezpśów sądów

oĘgo,łycb, hoj€kt został prrsl.azaly ta}'B do z{opinio}łalia org8nifacjoB żwiffikowyń

i o|88nifacjom Pracodawcól^' repr€zćtfiłIyrła}m w rozumieltu ustawy f dnia ó lipoa 200l r,

o Tlójsbormęj KotEisji do slraw społEczEołośpodarczych i wojewódzkicb komisjałh

dialogu społę€fiego (Dz U. Nr lo0, Poz lo8o, z Ńźr|' zrn). z rrwagi '|a to, że prfepisy

}rÓj€ktowBn€gorozporządzłniaobejrnująje&os&iśafioE4dugmiltlego,pĄektzosteł
prfndst4wiony do zaopido\łatria KoBisji wĘóloĘj Rządu i 8ąmorządu Terytorialnego.

spoffid wyż'j wymierionych pod.niotów odpowiedui udzielity Krajowa Rada

sądo\łnictwą i Piorws.zy P'ezes sqdu NajwyżEżęgo, hóre !o podĘioty nie zgłosiły ulłag rÓ

pmjęktu.

Zostdy rownież zgłoszooe do ówczp$ogo F0j€llr ułagi prłoz zespół ds.

AdnirdskEłji PŃtica|€j i B€.zpieozęnstwa obywat€li Komisji !r'spólnej Rządu i saEorządu

TelyrodaiBegÓ, któfe Pódda.m tłBżścl$Eomej analizie i w aracarej ozęśgi uwzg}ędnioao

w projekoie rozpo'żĄdueui4 U$źEldDiolo uwagę do.t. doprecpowania $ 3 plojęktu dot

vymagaĄ klóre musi spełniać kandydą! na łaq,nlką slqsovnię do bnnienia

zuowolizowąlego ań. l58 6 t pkt 4 ustarły . Pr$I4J o us&oju 6ądów Powszeohnycłl

i uzuprbricoiouo $ 6 ust. l o $ożliwość odebraoia talty z8loszrEia kal'dydata nó łałnika

l/4aż z za}ąę7p\yai d]9txlmeffami, tdlkżł. ?r*f kandydata' który nie zostął wybrał}y na

lawniką w terminie 60 dni od dnia prz€prorładzenią wybońw. Nie uv,zględliolo latomiast

uwBgi dot' \.\')łuiedenia w $ 2 ust' l projektu wszystkich dokumeEtów załąpz&yob do kafry

zgłoszenia kendydata na ławniks, gdy. dókurręnty te Ę s2czegółowo \łYmi€nioBe

w zno\łe|ił4wa!y!n E't. 162 $ 2 - 4 ustawy - Plawo o ustroju 8ądów powsz€chnycb

i w tnśoi pouczenia zawa'tego $l€ l,'ro.fc kłtty zgloszllia zawafryE w załąi.zuikB do

projekm- Nie urł'zglę&ioło talczc uwagi dot. zaswienia w $ 5 Projóktu w odniesieniu do

kwęstii trrtEilu prr€'głaEia Fze fadę g i[y właściweou śsowi kań kandydań% któF{y

zogtati \,vybraai hrł,likami wraa z zaĘczonymi dÓ [ic! dokumglltami' rłYrazu ,,łięz\ł4o€de''

wyr8zami ,,nąipóźuiej do końc8 paździ6r'tl:ka''. zalToponowale w $ 5 llojektu ol(Ią4leni€ tua

ohsralcer instruktażÓwy dla tad gmi't w odBiesiEoiu do Powyższego działarria w rs.mach

procedury wyborczEj łaĘjdków

Komisja Wspolne Rz4$u i saEtolządu Te'}tońalńego lznżła p{ojekt ro4orzqdzenia

za uzgodniooY.



Projękt rczToŹ4dzŁui 4 zś[tĄ| PĘeka7j,ly !<an.',ladi PrEzssa Rady Ministrów w oelu

uaoPiliowania rćąy 6kutków regr$aoji. Zsodlię z prredstawiqnł oPinią w osR

zarni€szczóno wyflikj koqsuttacji i ich wpływ !! tseść gojęktu.

r. wpłvw ręgotgcji !t fi[Bl8e pub|iole' w tyB budź't pańrfi,s i bqdż€ty

j€dBostek saoot7ą&t tęrytórialotgo:

wejści6 w żyoie To,!potŹł!aćń|a rdę spo,łoduję poE.9by *rydEtkowa{ia środŁów

iinansowyoh ż budżetu P8ństtE.

4' wp|yw rĘu|acii Dł ry!€k pBcyr

Projckhuane tozpor4/xui€ nip powin$ mieć v,!ły*u Ba 4E€B p!8cy.

5" wpvtł !. koEkureDgilość golpod'du i przdsiębionzolió w h/m n.

f!trt.cjonow.!iB PrzedrĘbioEtw:
Bojektował6 rozpotzą&ooic nię rłptyqię !* konl $ncyjtlośó gospodŹ'ki, al1i

przodsiębiorczość.

ó' wpł'.rr'ng syt|t8cj$ i ro!trój tlgiolt|lyi

Pmje}towane rozpotządsenie 'de wpłynie na roa!ój regionaby.


