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Dz.U.06.50.370

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie szczegó owego trybu zg aszania radom gmin kandydatów na awników oraz wzoru karty zg oszenia

(Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070, z pó n. zm.1)) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la 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 s dów powszechnych, zwanej
dalej "ustaw ", oraz wzór karty zg oszenia.

§ 2. 1. Zg oszenia kandydatów na awników dokonuje si na karcie zg oszenia, zwanej dalej "kart ", stanowi cej
za cznik do rozporz dzenia.

2. Do karty z onej przez obywateli do cza si list osób, zawieraj imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce sta ego zamieszkania i w asnor czny podpis ka dej z dwudziestu pi ciu osób zg aszaj cych kandydata.

3. Uprawnion do sk adania wyja nie w sprawie zg oszenia kandydata na awnika przez obywateli jest pierwsza
osoba wymieniona na li cie, o której mowa w ust. 2.

4. Kandydat na awnika potwierdza wyra enie zgody na kandydowanie w asnor cznym podpisem w odpowiedniej
rubryce karty.

§ 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 po rednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

§ 5. 1. Do karty kandydat ma obowi zek za czy :
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informacj z Krajowego Rejestru Karnego;
3) o wiadczenie, e nie toczy si przeciwko niemu post powanie karne;
4) za wiadczenie lekarskie, stwierdzaj ce brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji awnika.

2. Koszt op aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op aty za badanie poprzedzaj ce
wystawienie za wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na awnika.

§ 6. 1. Zg oszenia kandydatów, które nie spe niaj wymogów okre lonych w ustawie i rozporz dzeniu, lub które
wp yn y do rady gminy po up ywie terminu okre lonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia si bez biegu.

2. Przywrócenie terminu do zg oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

§ 7. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

______
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.

ZA CZNIK
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KARTA ZG OSZENIA KANDYDATA NA AWNIKA S DOWEGO

UWAGA - KART ZG OSZENIA NALE Y WYPE NIA KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB R CZNIE, DU YMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane kandydata na awnika /wype nia kandydat/:

1 Imi (imiona) i nazwisko
2 Nazwiska poprzednio u ywane
3 Imiona rodziców
4 Data i miejsce urodzenia
5 Obywatelstwo
6 Numer ewidencyjny PESEL
7 Numer 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 Wykszta cenie i kierunek (np. wy sze
ekonomiczne, rednie zawodowe - technik
budowlany itp.)

11 Status zawodowy (np. pracownik,
przedsi biorca, emeryt, bezrobotny itp.
oraz wskazanie, od ilu lat (miesi cy) w
nim pozostaje)

12 Miejsce pracy lub wykonywanej
dzia alno ci ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat pracuje lub wykonuje dzia alno
na terenie gminy

13 Do wiadczenie w pracy spo ecznej (np.
cz onkostwo w organizacjach spo ecznych)

14 Motywy kandydowania na awnika
15 Informacja o pe nieniu funkcji awnika w

poprzednich kadencjach
16 Informacja, do orzekania w którym s dzie

- w s dzie okr gowym albo rejonowym -
proponowany jest kandydat

B.
- Wype nia tylko zwi zek zawodowy lub organizacja pracodawców, je eli to dotyczy:

Informacja, czy kandydat jest proponowany do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

- Dane podmiotu zg aszaj cego kandydata na awnika /wype nia podmiot zg aszaj cy/:

1 Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*

2 Imi i nazwisko osoby zg aszaj cej
kandydata - uprawnionej do reprezentacji

3 Podpis osoby zg aszaj cej kandydata -
uprawnionej do reprezentacji

4 Nazwa i numer rejestru, do którego
podmiot jest wpisany

5 Dane teleadresowe do korespondencji:
adres (je eli jest inny ni adres
siedziby), telefon kontaktowy i adres
e-mail

* Prezes s du wype nia wy cznie rubryk 1 tej cz ci.

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 pó n. zm.) o wiadczam, e wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w
niniejszej karcie zg oszenia w zakresie niezb dnym do przeprowadzenia procedury wyboru awników przez rad gminy
oraz do czynno ci administracyjnych s du zwi zanych z organizacj pracy awników.
Wyra am zgod na kandydowanie i potwierdzam prawdziwo danych zawartych w karcie zg oszenia w asnor cznym
podpisem.
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.............................. ........................
miejscowo i data wype nienia czytelny podpis kandydata na

awnika

Potwierdzam prawdziwo danych zawartych w karcie zg oszenia w asnor cznym podpisem.

............................. ..................................
miejscowo i data wype nienia czytelny podpis prezesa s du albo osoby

reprezentuj cej podmiot uprawniony w
art. 162 § 1 ustawy do zg oszenia

kandydata b jednego z dwudziestu
pi ciu obywateli zg aszaj cych kandydata

POUCZENIE:
Zg oszenie zawieraj ce kart zg oszenia niewype nion zgodnie z wymogami okre lonymi w ustawie i rozporz dzeniu lub
które wp yn o do rady gminy po up ywie terminu okre lonego w art. 162 § 1 ustawy pozostawia si bez biegu. Termin do
zg oszenia kandydata nie podlega
przywróceniu.


