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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu zg∏aszania radom gmin kandydatów na ∏awników
oraz wzoru karty zg∏oszenia
Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb zg∏aszania radom gmin kandydatów na ∏awników przez
podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, zwanej dalej „ustawà”, oraz wzór
karty zg∏oszenia.

§ 3. Zg∏oszenie kandydata na ∏awnika sk∏ada si´ do
rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
§ 4. 1. Wzór karty zg∏oszenia udost´pnia si´ nieodp∏atnie w budynkach organów gmin.
2. Wzór karty jest dost´pny tak˝e za poÊrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych
www.ms.gov.pl.
§ 5. 1. Do karty kandydat ma obowiàzek za∏àczyç:

§ 2. 1. Zg∏oszenia kandydatów na ∏awników dokonuje si´ na karcie zg∏oszenia, zwanej dalej „kartà”, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia.

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2. Do karty z∏o˝onej przez obywateli do∏àcza si´ list´ osób, zawierajàcà imi´ (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce sta∏ego zamieszkania
i w∏asnor´czny podpis ka˝dej z dwudziestu pi´ciu
osób zg∏aszajàcych kandydata.

3) oÊwiadczenie, ˝e nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne;

3. Uprawnionà do sk∏adania wyjaÊnieƒ w sprawie
zg∏oszenia kandydata na ∏awnika przez obywateli jest
pierwsza osoba wymieniona na liÊcie, o której mowa
w ust. 2.
4. Kandydat na ∏awnika potwierdza wyra˝enie zgody na kandydowanie w∏asnor´cznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego;

4) zaÊwiadczenie lekarskie, stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do wykonywania funkcji ∏awnika.
2. Koszt op∏aty za wydanie informacji z Krajowego
Rejestru Karnego oraz op∏aty za badanie poprzedzajàce wystawienie zaÊwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ∏awnika.
§ 6. 1. Zg∏oszenia kandydatów, które nie spe∏niajà
wymogów okreÊlonych w ustawie i rozporzàdzeniu,
lub które wp∏yn´∏y do rady gminy po up∏ywie terminu
okreÊlonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia si´ bez
biegu.
2. Przywrócenie terminu do zg∏oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 15 marca 2006 r. (poz. 370)
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