
O G Ł O S Z E N I E  
w  sprawie

NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z póżn. zm„ 
dalej jako: .ustawa')

1. Sąd Okręgowy w Warszawie -  80 ławników
2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  80 ławników
3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  25 ławników
4. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie -  63 ławników
5. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  6 ławników
6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  20 ławników
7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  44 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 
2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy ławnikiem powinna bvć wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do 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. 693). Kartę można uzyskać w:

•  Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009,2001 i 2024 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16:00

•  na stronach internetowych m.st. Warszawy: 
www.radawarszawy.um.warszawa.pl,www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl

•  w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
•  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
•  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
•  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została 

mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
•  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

•  2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone 
w kopercie);

•  do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną 
na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do 
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;

•  do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata 
muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 3 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 -16 .00 , w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres 
do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie 
kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 
22/443-05-83,443-05-84 , 443-05-96, 443-05-97.

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 
Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. 
Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z póżn. zm.) 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. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl: 
www.radawarszawy.um.warszawa.pl: www.um.warszawa.pl

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów:

http://www.um.warszawa.pl
http://www.bip.warszawa.pl
http://www.bip.warszawa.pl
http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl
http://www.um.warszawa.pl


I N F O R M A C J A W  SPRAWIE NABORU 
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH na kadencję 2016- 2019 do następujących sądów:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie -  80 ławników
2. Sąd Rejonowy dla Wars/.awy-Śródrnieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  80 ławników
3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  25 ławników
4. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie -  63 ławników
5. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  6 ławników
6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  20 ławników
7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  44 ławników.

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 przekroczy! 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych -  w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą bvć:
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) ftmkcjonariusze 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 oraz radni dzielnic m.st. Warszawy.

kandydatów na ławników zgłaszają:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 
w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia -  koszt opłaty 

ponosi Skarb Państwa;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie byl pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone 
datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia -  koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;

5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone
w kopercie);

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do 
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia -  koszt opłaty ponosi Skarb 
Państwa;

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać 
czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do 
składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 3 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 -  16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres 
do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie 
kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.
Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

3 sierpnia 2018 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów:
22/443-05-83,443-05-84, 443-05-96,443-05-97.

Administratorem dartych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00- 
950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru 
ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 §  2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z  2018 r. poz. 23, z późn. zm.) ora: 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. 693). Pełna treść klauzuli 
informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl:www.radawarszawy.um.warszawa.pl:www.um.warszawa.pl

http://www.um.warszawa.pl


UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ŻE JEDNYM Z WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄ:

2 AKTUALNE ZDJĘCIA 
zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

(podpisane i zabezpieczone w kopercie)

OD 1 MARCA 2015 R. FOTOGRAFIA UMIESZCZONA W NOWYM DOWODZIE OSOBISTYM 
JEST TAKA SAMA JAK TA, KTÓRA OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU PASZPORTU !

Zgodnie w wymogami zawartymi w § 7 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu 
osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
(Dz. U. poz. 212, z późn. zm.) do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu 
osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą 
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy 
i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.). Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia 
powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

WZÓR PRAWIDŁOWEGO ZDJĘCIA



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02 
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maia 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent 
m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu 
iod@um.warszawa.pl.

3. Administrator danych osobowych -  Prezydent m.st. Warszawy -  przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i 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. 693).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na m.st. Warszawie, tj. wyboru ławników sądów powszechnych.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności:

■ Komendant Stołeczny Policji - od którego Rada m.st. Warszawy uzyskuje informacje o kandydatach na 
ławników

■ Prezesi właściwych sądów powszechnych -  w celu dokonania czynności administracyjnych związanych 
z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika),

b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy, w szczególności: Zespół 
opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych -  w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie 
spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. 
Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym 
czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji 
ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub 
cele statystyczne.
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6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -  w przypadku, gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

■ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
■ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -  w przypadku, gdy:

■ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
■ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
■ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
■ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

■ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
Administratora,

■ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 czerwca 2011 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

A. Właściwa rada gminy*, do której następuje zgłoszenie kandydata na ławnika (wypełnia kandydat):

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

B. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/:

1 Imię (imiona) i nazwisko

2 Nazwiska poprzednio używane

3 Imiona rodziców

4 Data i miejsce urodzenia

5 Obywatelstwo

6 Numer PESEL

7 NIP

8 Miejsce zamieszkania, ze wskazaniem, od ilu lat kandydat 
mieszka na terenie gminy

9 Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer 
telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy 
i ewentualnie adres e-mail)

10 Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, 
średnie zawodowe -  technik budowlany )

11 Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, 
bezrobotny) oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim 
pozostaje

12 Miejsce pracy lub prowadzonej działalności, ze 
wskazaniem, od ilu lat kandydat jest zatrudniony lub 
prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy

13 Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo 
w organizacjach społecznych)

14 Motywy kandydowania na ławnika

15 Informacja o pełnieniu ftmkcji ławnika w poprzednich 
kadencjach

16 Informacja, do orzekania w którym sądzie (w sądzie 
okręgowym albo rejonowym) proponowany jest kandydat

17 Informacja, czy zgłaszany kandydat jest proponowany do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wraz ze 
zwięzłym uzasadnieniem potwierdzającym szczególną 
znajomość spraw pracowniczych

(w razie braku miejsca w rubryce można dołączyć odrębną 
kartęj



C. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika (wypełnia podmiot zgłaszający):

1 *
Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby

2 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata, uprawnionej 
do reprezentacji

3 Podpis osoby zgłaszającej kandydata, uprawnionej do 
reprezentacji

4 Nazwa i numer rejestru łub ewidencji, do których podmiot 
jest wpisany

5 Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest 
inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres e-mail

* Prezes sądu w ypełnia w części C wyłącznie rubrykę 1.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru 
ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy 
ławników.

Wyrażani zgodę na kandydowanie i potwierdzani prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia 
własnoręcznym podpisem.

miejscowość i data wypełnienia czytelny podpis kandydata na ławnika

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

(miejscowość i data wypełnienia) (czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej
podmiot określony w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. — Prawo o ustroju sadów powszechnych, 
uprawnionej do zgłoszenia kandydata badż jednego 
z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających kandydata)

POUCZENIE:
Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których 

mowa w art. 162 § 2 -  5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu 

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, pozostawia się bez dalszego 

biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz załącznikami 

(informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie 

kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została 

mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań 

do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 

zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji; lista osób zgłaszających 

kandydata) podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, 

powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku 

nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są jednocześnie wykorzystywane przez administrację sądu.

W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian ławnik powinien je  zgłosić do oddziału administracyjnego 

właściwego sądu.



LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
NA KADENCJĘ 2016-2019 OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

imię i nazwisko kandydata na ław nika:................................................................................................................  PESEL:

lp. imię/imiona nazwisko nr ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania własnoręczny
podpis

1*

*pierwsza osoba na liście je s t uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2018 r., poz. 23 z późn. zm.). 
Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazywane są do prezesów właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni 
komisyjnie niszczone. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl;www.radawarszawy.um.warszawa.pl;www.um.warszawa.pl

http://www.um.warszawa.pl


LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
NA KADENCJĘ 2016-2019 OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

imię i nazwisko kandydata na ław nika:................................................................................................................  PESEL:

lp. imię/imiona nazwisko nr ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania własnoręczny
podpis

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.). 
Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazywane są do prezesów właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni 
komisyjnie niszczone. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl;www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl
http://www.um.warszawa.pl


LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
NA KADENCJĘ 2016-2019 OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

imię i nazwisko kandydata na ław nika:................................................................................................................  PESEL:

lp. imię/imiona nazwisko nr ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania własnoręczny
podpis

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2018 r., poz. 23 z późn. zm.). 
Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazywane są do prezesów właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni 
komisyjnie niszczone. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszcrwa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl:www.um.warszawa.pl
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imię i nazwisko kandydata na ław nika:................................................................................................................  PESEL: ...........................................................

LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
NA KADENCJĘ 2016-2019 OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

lp. imię/imiona nazwisko nr ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania własnoręczny
podpis
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2018 r„ poz. 23 z późn. zm.). 
Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazywane są do prezesów właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni 
komisyjnie niszczone. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl:www.radawarszawy.um.warszawa.pl:www.um.warszawa.pl
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.........................................................  ............................., dnia
imię

nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA ŁAWNIKA

(postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe)

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) 
oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

czytelny podpis kandydata

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 
zgłoszenia kandydata na ławnika.



imię
, dnia

nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA ŁAWNIKA

(władza rodzicielska)

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) 
oświadczam, że nie jestem i nie byłam/byłem pozbawiona/pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani 
zawieszona.

czytelny podpis kandydata

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 
zgłoszenia kandydata na ławnika.



~1

, d n ia

pieczęć podm iotu zatrudnia jącego 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego, stwierdzam, że brak jest 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ławnika przez

PESEL

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z art. 162 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.).

podpis lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
w  rozum ieniu przepisów  ustawy z dnia 27 październ ika 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrow otnej (Dz. U. poz. 2217)

Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 
zgłoszenia kandydata na ławnika.


