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Wyci g z USTAWY
z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju s dów powszechnych.
(Dz. U. z dnia 12 wrze nia 2001 r.)

„Rozdzia  7
awnicy

Art. 158. § 1. awnikiem mo e by  wybrany ten, kto:
  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
  2)   jest nieskazitelnego charakteru,
  3)   uko czy  30 lat,
  4)   jest zatrudniony , prowadzi dzia alno  gospodarcz  lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
  5)   nie przekroczy  70 lat,
  6)    jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków awnika,
  7)    posiada co najmniej wykszta cenie rednie.
§ 2.  (uchylony).
§ 3.  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy awnikiem powinna by  wybrana osoba
wykazuj ca szczególn  znajomo  spraw pracowniczych.

Art. 159. § 1. awnikami nie mog  by :
  1)   osoby zatrudnione w s dach powszechnych i innych s dach oraz w prokuraturze,
  2)   osoby wchodz ce w sk ad organów, od których orzeczenia mo na da  skierowania
sprawy na drog  post powania s dowego,
  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj ce stanowiska zwi zane ze ciganiem
przest pstw i wykrocze ,
  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6)   duchowni,
  7)   nierze w czynnej s bie wojskowej,
  8)   funkcjonariusze S by Wi ziennej,
  9)   radni gminy,  powiatu i województwa.
§ 2. Nie mo na by awnikiem jednocze nie w wi cej ni  jednym s dzie.

Art. 160. § 1. awników do s dów okr gowych oraz do s dów rejonowych wybieraj  rady
gmin, których obszar jest obj ty w ciwo ci  tych s dów - w g osowaniu tajnym.
§ 2. Wybory przygotowuj  gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej.

Art. 161. § 1. Liczb awników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich
dów dzia aj cych na obszarze w ciwo ci s du okr gowego, w tym tak e liczb awników

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium s du okr gowego; liczb
awników do poszczególnych s dów rejonowych ustala si  po zasi gni ciu opinii prezesów

tych s dów.
§ 2. Prezes s du okr gowego podaje liczb awników do wiadomo ci poszczególnym radom
gmin najpó niej na trzydzie ci dni przed up ywem terminu zg aszania kandydatów.

Art. 162. § 1. Kandydatów na awników  mog  zg asza  radom gmin prezesi w ciwych
dów, stowarzyszenia,  inne organizacje spo eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

przepisów prawa, z wy czeniem partii politycznych, oraz co najmniej  pi dziesi ciu
obywateli maj cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj cych stale na  terenie gminy
dokonuj cej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zg oszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zg oszenia do cza si
nast puj ce dokumenty:



  1)   informacj  z Krajowego Rejestru Karnego dotycz  zg aszanej osoby,
  2)   o wiadczenie kandydata, e nie jest prowadzone przeciwko niemu post powanie o
przest pstwo cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe,
  3)   o wiadczenie kandydata, e nie jest lub nie by  pozbawiony w adzy rodzicielskiej, a
tak e, e w adza rodzicielska nie zosta a mu ograniczona ani zawieszona,
  4)   za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych, stwierdzaj ce brak przeciwwskaza  do wykonywania funkcji awnika,

  5)   dwa zdj cia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk adaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
§ 3. Do zg oszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zg oszenia przez
stowarzyszenie, inn  organizacj  spo eczn  lub zawodow , zarejestrowan  na podstawie
przepisów prawa, do cza si  równie  aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego albo
odpis lub za wiadczenie potwierdzaj ce wpis do innego w ciwego rejestru lub ewidencji
dotycz ce tej organizacji.
§ 4. Do zg oszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zg oszenia przez obywateli
do cza si  równie  list  osób zawieraj  imi  (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce sta ego zamieszkania i w asnor czny podpis ka dej z pi dziesi ciu osób
zg aszaj cych kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny by  opatrzone dat  nie wcze niejsz  ni
trzydzie ci dni przed dniem zg oszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcze niejsz  ni
trzy miesi ce przed dniem zg oszenia.
§ 6. Osob  uprawnion  do sk adania wyja nie  w sprawie zg oszenia kandydata na awnika
przez obywateli jest osoba, której nazwisko zosta o umieszczone jako pierwsze na li cie, o
której mowa w § 4.
§ 7. Koszt op aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op aty za
badanie lekarskie i za wystawienie za wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na awnika.
§ 8. Koszt op aty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S dowego albo odpisu
lub za wiadczenia z innego w ciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego
dotyczy odpis lub za wiadczenie.
§ 9. Rady gmin zasi gaj  od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta
Sto ecznego Policji informacji o kandydatach na awników. Informacje o kandydacie na
awnika uzyskuje si  i sporz dza na zasadach okre lonych dla informacji o kandydacie do

obj cia stanowiska s dziowskiego.
§ 10. Zg oszenia kandydatów, które wp yn y do rady gminy po up ywie terminu, o którym
mowa w § 1, a tak e zg oszenia, które nie spe niaj  wymaga  formalnych, o których mowa w
§ 2-5, pozostawia si  bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg oszenia kandydatów
jest niedopuszczalne. Pozostawienie zg oszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w
drodze uchwa y.
§ 11. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li,
w drodze rozporz dzenia,  sposób post powania z dokumentami z onymi radom gmin przy
zg aszaniu kandydatów na awników , wzór karty zg oszenia oraz sposób jego udost pniania,
maj c na uwadze potrzeb  udokumentowania przez podmioty zg aszaj ce  spe nianie przez
kandydatów na awników wymogów okre lonych w ustawie, a tak e zapewnienia wyboru
kandydatów o najwy szych walorach etycznych i intelektualnych, umo liwienia rzetelnej
weryfikacji zg osze  i przejrzysto ci dzia  zwi zanych ze zg aszaniem kandydatów na
awników, a przez okre lenie wzoru karty zg oszenia i sposobu jego udost pniania - potrzeb

ujednolicenia procedury zg aszania , u atwienia dost pu do wzoru i rozpatrywania zg osze .

Art. 163. § 1. Wybory awników odbywaj  si  najpó niej w pa dzierniku roku
kalendarzowego, w którym up ywa kadencja dotychczasowych awników.
§ 2. Przed przyst pieniem do wyborów rada gminy powo uje zespó , który przedstawia na
sesji rady gminy swoj  opini  o zg oszonych kandydatach, w szczególno ci w zakresie
spe nienia przez nich wymogów okre lonych w ustawie.

Art. 164. § 1. List  wybranych awników wraz z  dokumentami, o których mowa w art. 162 §
2-4, rady gmin, które dokona y ich wyboru, przesy aj  prezesom w ciwych s dów,



najpó niej do ko ca pa dziernika. Spo ród awników znajduj cych si  na  li cie wybranych
awników rady gmin wskazuj awników  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 2. Prezes s du wr cza awnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich lubowanie
wed ug roty ustalonej dla s dziów, z odpowiedni  zmian .
§ 3. Po odebraniu lubowania prezes s du wpisuje awnika na list awników, którzy mog
by  wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymacj .

Art. 165. § 1. Kadencja awników s dów okr gowych i rejonowych trwa cztery lata
kalendarzowe nast puj ce po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat awnika
wybranego dodatkowo wygasa z up ywem kadencji ogó u awników.
§ 2. Po up ywie kadencji awnik mo e bra  udzia  jedynie w rozpoznawaniu sprawy
rozpocz tej wcze niej z jego udzia em, do czasu jej zako czenia.

Art. 166. § 1. Mandat awnika wygasa w razie prawomocnego skazania za przest pstwo b
wykroczenie, w tym równie  za przest pstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada gminy, która
wybra a awnika, stwierdza wyga ni cie mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa

ciwego s du.
§ 2. Rada gminy, która wybra a awnika, mo e go odwo  na wniosek prezesa w ciwego

du, w razie:
  1)    (uchylony),
  2)   niewykonywania obowi zków awnika,
  3)   zachowania godz cego w powag  s du,
  4)   niezdolno ci do wykonywania obowi zków awnika.
§ 2a. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest sk adany cznie z opiniami w ciwej rady
awniczej oraz kolegium w ciwego s du okr gowego albo z o wiadczeniem prezesa

ciwego s du, e taka opinia lub takie opinie nie zosta y wydane w terminie 21 dni od dnia
dor czenia wniosku do zaopiniowania. W przypadku braku opinii prezes w ciwego s du
przedk ada radzie gminy wraz z wnioskiem potwierdzenie jego dor czenia podmiotowi
uprawnionemu do wydania opinii. Niewydanie opinii w terminie uwa a si  za niezg oszenie
uwag do wniosku. Przepis art. 31 § 2 stosuje si  odpowiednio.
§ 2b. Przed podj ciem uchwa y w sprawie wniosku o odwo anie awnika przewodnicz cy
rady gminy umo liwia wys uchanie awnika i jego udzia  w posiedzeniu w ciwej komisji i
w sesji rady gminy, na których taki wniosek b dzie opiniowany i rozpoznawany. O terminach
posiedzenia komisji i sesji rady gminy awnik jest powiadamiany na pi mie, co najmniej z
siedmiodniowym wyprzedzeniem, w trybie i w sposób przewidziany w Kodeksie
post powania administracyjnego.
§ 2c. W sprawach, o których mowa w § 2b, awnik dzia a osobi cie, a w razie niemo no ci
osobistego stawiennictwa mo e dzia  przez pe nomocnika.
§ 3. Przed up ywem kadencji mandat awnika wygasa z dniem dor czenia mu zawiadomienia
prezesa s du o skre leniu z listy awników wskutek zrzeczenia si  mandatu z wa nych
przyczyn lub odwo ania awnika przez rad  gminy.

Art. 167. § 1. W czasie trwania kadencji nie powo uje si awnika do pe nienia obowi zków
w  przypadku:
  1)   ujawnienia okoliczno ci, które nie pozwala y na jego wybór,
  2)   wszcz cia post powania o odwo anie awnika - do czasu podj cia przez rad  gminy
uchwa y w przedmiocie odwo ania,
  3)   wszcz cia przeciwko awnikowi post powania o przest pstwo cigane z oskar enia
publicznego lub przest pstwo skarbowe - do czasu prawomocnego rozstrzygni cia sprawy.
§ 2. W razie zniesienia s du, o rodka zamiejscowego lub wydzia u zamiejscowego - awnicy
tych jednostek staj  si awnikami s dów, które przejmuj  kompetencje zniesionych
jednostek.

Art. 168. W razie potrzeby, zw aszcza z powodu zmniejszenia si  w czasie kadencji liczby
awników, rada gminy na wniosek prezesa s du okr gowego dokonuje uzupe nienia listy,

wybieraj c nowych awników w sposób okre lony w ustawie.



Art. 169. § 1. W zakresie orzekania awnicy s  niezawi li i podlegaj  tylko Konstytucji oraz
ustawom.
§ 2. awnik nie mo e przewodniczy  na rozprawie i naradzie ani te  wykonywa  czynno ci

dziego poza rozpraw , chyba e ustawy stanowi  inaczej.
§ 3. Do awników przepis art. 85 § 4 stosuje si  odpowiednio.

Art. 170. § 1. awnik mo e by  wyznaczony do udzia u w rozprawach do dwunastu dni w
ci gu roku; liczba tych dni mo e by  zwi kszona przez prezesa s du tylko z wa nych
przyczyn, a zw aszcza w przypadku konieczno ci zako czenia rozprawy z udzia em tego
awnika.

§ 2.  (uchylony).
§ 3. Wyznaczaj c awnika do udzia u w rozprawie, zawiadamia si  o tym jednocze nie
pracodawc  zatrudniaj cego awnika.

Art. 171. § 1. Prezes s du mo e wyznaczy awnika dodatkowego do rozprawy, je eli istnieje
prawdopodobie stwo, e b dzie ona trwa  czas d szy. W razie potrzeby mo na wyznaczy
dwóch awników dodatkowych; w takim razie nale y wskaza  kolejno , w której b  oni
wst powa  do udzia u w naradzie i g osowaniu.
§ 2. awnik dodatkowy bierze udzia  w naradzie i g osowaniu, je eli jeden z awników nie
mo e uczestniczy  w sk adzie s du.

Art. 172. § 1. Pracodawca zatrudniaj cy awnika jest obowi zany zwolni  go od pracy na
czas wykonywania czynno ci w s dzie.
§ 2. Za czas zwolnienia od pracy awnik zachowuje prawo do wiadcze  wynikaj cych ze
stosunku pracy, z wyj tkiem prawa do wynagrodzenia.
§ 3. awnik otrzymuje rekompensat  pieni  za czas wykonywania czynno ci w s dzie,
którymi s : udzia  w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem,
sporz dzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady awniczej, je eli zosta  do
niej wybrany.
§ 4. Wysoko  rekompensaty dla awników bior cych udzia  w rozpoznawaniu spraw w

dach powszechnych, za jeden dzie  pe nienia obowi zków awnika, wynosi 1,9 %
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
§ 5.  (uchylony).
§ 6. Koszty wyp aty rekompensaty, o której mowa w § 3, ponosi Skarb Pa stwa.

Art. 173. awnicy zamieszkali poza siedzib  s du otrzymuj  diety oraz zwrot kosztów
przejazdu i noclegu wed ug zasad ustalonych w tym zakresie dla s dziów.

Art. 174. § 1. Nale no ci, o których mowa w art. 172 § 3 i art. 173, przyznaje prezes
ciwego s du.

§ 2. Od decyzji prezesa s du rejonowego przys uguje odwo anie do prezesa s du okr gowego,
a  gdy  decyzj  w  pierwszej  instancji  wyda  prezes  s du  okr gowego  lub  prezes  s du
apelacyjnego - do Ministra Sprawiedliwo ci.

Art. 175. § 1. awnicy ka dego s du wybieraj  ze swego grona rad awnicz , jej
przewodnicz cego i zast pców.
§ 2. Do zada  rady awniczej nale y w szczególno ci podnoszenie poziomu pracy awników i
ich reprezentowanie oraz pobudzanie dzia alno ci wychowawczej awników w
spo ecze stwie.
§ 3.  Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób wyboru, sk ad i
struktur  organizacyjn , tryb dzia ania oraz szczegó owe zadania rady awniczej,
uwzgl dniaj c obligatoryjny charakter rady awniczej jako samorz du awniczego,
reprezentuj cego awników w danym s dzie, zakres wspó pracy z prezesem s du, potrzeb
uwzgl dnienia w jej strukturze przewodnicz cego i zast pców oraz okre lenia ich zada .”


