
Informacja dotyczqca wyborow lawnikow na kadencj^ 2016-2019

Z dniem 30 czerwca 2015 roku uplywa termin zglaszania kandydatow na lawnikow do Sadu
Okrqgowego i Sa_du Rejonowego. Kandydatow na lawnikow, radom gmin, moga^ zglaszac
prezesi sadow, stowarzyszenia, inne organizacje spoleczne i zawodowe zarejestrowane na
podstawie przepisow prawa z wyla^czeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli
majacych czynne prawo wyborcze, zamieszkujacych stale na terenie gminy.

Rada Gminy Ostrowek dokona wyboru lawnikow na nowq kadencj?, do S^du Rejonowego w
Wieluniu

do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy - 1

LAWNIKIEM MOZE BYC WYBRANY TEN, KTO:

• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukoriczyl 30 lat i nie przekroczyt 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi dzialalnosc gospodarcz^ lub mieszka w miejscu

kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wyksztalcenie srednie,
• jest zdolny, ze wzglejdu na stan zdrowia, do pelnienia obowia^zkow lawnika.

LAWN1KAM1 ME MOGA BYC:

• osoby zatrudnione w s^dach powszechnych, innych s^dach i prokuraturze,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujajce stanowiska zwiazane ze sciganiem

przeste_pstw i wykroczeh
• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• zolnierze w czynnej sluzbie wojskowej,
• funkcjonariusze Sluzby Wi^ziennej,
• radni gminy, powiatu i wojewodztwa.

Zgloszenia kandydatow dokonuje si^ na karcie zgloszeniowej, ktora^ mozna pobrac ze strony
internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 6 (sekretariat) Urz^du Gminy w Ostrowku.

Do karty kandydat ma obowiazek zalqczyc:

1. informacje. z Krajowego Rejestru Karnego,
2. oswiadczenie, ze nie toczy si^ przeciwko kandydatowi poste/powanie o przest^pstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub przest^pstwo skarbowe,
3. oswiadczenie kandydata, ze nie jest lub nie by! pozbawiony wladzy rodzicielskiej, a

takze ze wladza rodzicielska nie zostala mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o ktorym mowa

w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581), stwierdzaj^ce brak
przeciwwskazan do wykonywania funkcji lawnika,

5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy skladaniu wniosku o
wydanie dowodu osobistego.



Do karty ztozonej przez grup^ obywateli dola^cza si? liste^ osob popierajqcych kandydata.

Koszt oplaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz oplaty za badanie
lekarskie ponosi kandydat na lawnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny bye opatrzone data, nie wczesniejsza^ niz
30 dni przed datq. zgloszenia.

Termin zglaszania kandydat6w na lawn ikon uptywa 30 czerwca 2015 roku.

Zgloszenia kandydatow, ktore nie b^da, spelniac wymogow formalnych, lub ktore wplyna, do
rady gminy po uplywie w/w terminu pozostawia si$ bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborow lawnika mozna uzyskac w Urzedzie Gminy
w Ostrowku pod numerem telefonu 43/ 84 15 023 lub 026



ZAt^CZNTK do rozporz^dzenia
Ministra SprawiedliwoSci
z dnia 9 czerwca 2011 r.

KARTA ZGLOSZENIA KANDYDATA NA LAWNTKA

UWAGA - KARTr- ZGLOSZENIA NALEZY WYPELNlC DUZYMI DRUKOWANYMI L1TERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESK1M KOLOREM.

A. WlaSciwa rada gminy*, do kt6rej nastepuje zgloszenie kandydata na tawnika (wypelnia kandydat):

*Zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z p6zn. zm.).

B. Dane kandydata na lawnika /wypehiia kandydat/:
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S
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l i n n , (imiona) i nazwisko

Nazwiska poprzednio uzywane

Imiona rodzic6w

Data i miejsce urodzenia

Obywatelslwo

Numer PESEL

NIP

Miejsce zamieszkania, ze wskazaniem. od ilu lat kandydat
micszka na lerenie gminy

Adres do korespondencji i dane kontaklowc (nu ine i
Iclcfonu domowego, numcr tclcfonu w miejscu pracy
i cwcnlualnie adrcs e-mail)

Wyksztalcenie i kierunek (np. wyzs/e ekonomiczne,
srednie zawodowe — technik budowlany)

Sialus zawodowy (np. pracownik, przedsi^biorca, emeryt,
bc^roholny) oraz wskazanie, od ilu lal (miesi?cy) w nim
pozoslaje

Miejsce pracy lub prowadzoncj dzialalnosci. ze
wskazaniem, od i l u lat kandydat jest zatrudniony lub
prowadzi dziatalnoSc gospodarcz^ na tcrcnie gminy

l)os\Miidc7L-nii: \y spok-c/iiej (np. c/lonkoshvo
w organ izacjach spolecznych)

Motywy kandydowania na lawnika

Informacja o pelnieniu funkcji lawnika w poprzednich
kadcncjach

Intbrmacja, do i>r/ckania w ktorym sa.d/.ic (w sa,d?ic
okr?gowym albo rcjonowym) proponowany jesl kandydal

Informacja, czy zglaszany kandydat jesl proponowany do
orzekania w sprawach z zakrcsu prawa pracy wraz ze
zwie./.lym uzasadnieniem potwierd/aja,cym szczegoln^
znajomoic spraw pracowniczych

(w razie braku miejsca w nibryce motna dolqc^c oilr^bnq
kart$) .



C. Dane podniiotu zglaszajqcego kandydala na lawnika (wypelnia podmiot zglaszaja_cy);
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2
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4

5

t
Na/wa podmiolu i oznaczcnie sicdziby

Imi? i nazwisko osoby zglaszaja,cej kandydata, uprawnioncj
do rcprezcntacji

Podpis osoby zglaszajqcej kandydata. uprawnioncj do
rcprexenlacji

Nazwa i numer rcjestru lub cwidencji, do kt6rych podmiot
jest wpisany

Dane teleadresowe do korespondencji: ndres (jczeli jest
inny nii adres sicdziby), lelefon kontaklowy i adres e-mail

Prezes s^du wypelnia w c/?<5ci C wylf(cznie rubryk? 1.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r.
Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.) os"wiadczam, ze wyrazam zgode. na przetwarzanie moich danych osobowych
zamieszczonych w niniejszej karcie zgloszenia w zakresie niezb^dnym do przeprowadzenia procedury wyboru
lawnikbw przez rade. gminy oraz do czynnos"ci administracyjnych sa.du zwia^zanych z organizacja, pracy
lawnikbw.

\Vyraiam zgod^ na kandydowanic i potwierdzam prawdziwo^f danych zawartych w karcie zgfoszenia
wlasnor^cznym podpisem.

miejscowoSii i data wypelnienia czytclny podpis kandydala na lawnika

Potwierdzam prawdziwoii danych zawartych w karcie zgloszenia wlasnorecznym podpisem.

(miejscowoSiS i dala wypelnienia) (czytelny podpis prezesa sadu albo osoby reprezentuja.cej
podmiot okreslony w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sadow powszcchnych,
uprawnionej do zgloszenia kandydata ba^dz jednego
z piijiidziesieeiii obywateli zglaszaja.cych kandydala)

POUCZENIE:
Zgtoszenie, ktore wplyn^lo do rady gminy po uplywie terminu okre^lonego w art. 162 § I ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sa_d6w powszechnych, lub niespetniaja.ee wymagan formalnych, o ktbrych

mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sa.d6w powszechnych i rozporza.dzeniu

Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu poste_powania z dokumentami zlozonymi

radom gmin przy zglaszaniu kandydat6w na tawnik6w oraz wzoru karty zgloszenia, pozostawia sie bez dalszego

biegu. Termin do zgtoszenia kandydata nie podlega przywrdceniu. Kart? zgtoszenia wraz za^cznikami

(informacja z Krajovvego Rejestru Karnego; o^wiadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu

post?powanie o przest?pstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe; o^wiadczenie

kandydata, ze nie jest lub nie by\y wladzy rodzicielskiej, a takze ze wtadza rodzicielska nie zostala

mu ograniczona ani zawieszona; zas"wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzaja.ce brak przeciwwskazan

do wykonywania funkcji tawnika; dwa zdj^cia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sa_dowego albo odpis lub

zaswiadczenie potwierdzajace wpis do innego wta^ciwego rejestru lub ewidencji; lista osdb zgtaszajacych

kandydata) podmiot zgiaszaja^cy kandydata na lawnika lub kandydat, ktdry nie zostal wybrany na lawnika,

powinien odebrad w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborbw. W przypadku

nieodebrania dokument6w w terminie wyzej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Informacje zawarte w karcie zgloszenia sajednoczeSnie wykorzy sty wane przez administracj? sadu.

W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian lawnik powinien je zglosie do oddzialu administracyjnego

wlasciwego s^du.



Lista obywatcli zglaszajqcych Pana/Paniij
jako kandydata na lawnika s^dowcgo do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy
do S;id i i Rejonowego w Wieluniu
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Imi£ (imiona) i nazwisko PESEL Miejsce stalego
zamieszkania

Pod pis



OSWIADCZENIK

Ja nizej podpisany
(imi(* / na~\visko)

Zamieszkaly
(adres)

nr PESEL , o s w i a d c z a m, ze nie bylam
pozbawlona wladzy rodzicielskiej oraz, ze wladza rodzicielska nie zostala mi
ograniczona ani zawieszona.

(wlasnor^czny podpis)

dnia



OSWIADCZEME

Ja nizej podpisany
(;'m/V / nazwisko)

Zamieszkaty
(adres)

nr PESEL , o s w i a d c z a m, ze nie jest
prowadzone przeciwko mnie zadne post^powanie o przest^pstwo scigane z
oskarzenia publicznego oraz przest^pstwa skarbowego.

(wtasnor^czny podpis)

dnia


