
O G Ł O S Z E N I E

  
             Do dnia 30 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników 
                                                         na kadencję 2016 - 2019

Zgodnie z art.162  §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na 
ławników zgłaszają :

       1.   Prezesi sądów,
       2.   Stowarzyszenia, 
       3.   Organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na   
             podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych ; 
       4.   Co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym 
             terenie. 

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku  określił liczbę ławników do poszczególnych sądów: 

1. Do orzekania w  Sądzie  Okręgowym w Płocku  – 1 osoba, 
2. Do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Płońsku  –  1 osoba, 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karty zgłoszenia udostępnia się w Urzędzie Miejskim w Raciążu - pokój nr 5

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do Rady Miejskiej w Raciążu.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć: 

1. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych; 
2. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego; 
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
4. Oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że 

władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. 
5. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

             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 lub zamieszkuje 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. 

             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 radcowscy. 
5. Duchowni. 
6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej. 
7. Funkcjonariusze Służby Więziennej. 
8. Radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            /-/ Andrzej Wojciech Staniszewski
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