
ZAL/^CZNIK do rozporz^dzenia 
Ministra Sprawiedliwosci 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 

KARTA ZGLOSZENIA KANDYDATA NA LAWNIKA 
UWAGA - K A R T ^ ZGLOSZENIA NALEZY WYPELNIC DUZYMl DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

A. WJasciwa rada gminy*, do ktorej nast^puje zgioszenie kandydata na lawnika (wypeinia kandydat): 

*Zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070, z pozn. zm.). 

B. Dane kandydata na lawnika /wypehiia kandydat/: 
1 Imi? (imiona) i nazwisko 

2 Nazwiska poprzednio uiywane 

3 Imiona rodzicow 

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 kontaktovve (numer 
telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy 
i ewentualnie adres e-mail) 

10 Wyksztatcenie i kierunek (np. wyzsze ekonomiczne, 
srednie zawodowe - technik budowlany) 

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

12 Miejsce pracy lub prowadzonej dzialalnosci, ze 
wskazaniem, od ilu lat kandydat jest zatrudniony lub 
prowadzi dzialalnosc gospodarcz^ na terenie gminy 

13 Doswiadczenie w pracy spolecznej (np. czlonkostwo 
w organizacjach spotecznych) 

14 Motywy kandydowania na lawnika 

15 Informacja o petnieniu ftinkcji lawnika w poprzednich 
kadencjach 

16 Informacja, do orzekania w ktorym sqdzie (w s^dzie 
okr?gowym albo rejonowym) proponowany jest kandydat 

17 Informacja. czy zgtaszany kandydat jest proponowany do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wraz ze 
zwi?zlym uzasadnieniem potwierdzajgcym szczegoln^ 
znajomosc spraw pracowniczych 

(w razie braku miejsca w rubryce mozna dolqczyc odr^bnq 
kart?) 



C. Dane podmiotu zgtaszaj^cego kandydata na kwnika (wypetnia podmiot zgtaszaj^cy): 
1 Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby 

2 Imi? i nazwisl^o osoby zglaszaj^cej kandydata. uprawnionej 
do reprezentacji 

3 Podpis osoby zglaszaj^cej kandydata. uprawnionej do 
reprezentacji 

4 Nazwa i numer rejestru lub ewidencji. do ktorych podmiot 
jest wpisany 

5 Dane teleadresowe do korespondencji: adres (_iezeli jest 
inny niz adres siedziby). telefon kontaktowy i adres e-mail 

Prezes s^du wypeJnia w cz^sci C w y l ^ c z n i e rubryk^ 1. 

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.) oswiadczam, ze wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych 
zamieszczonych w niniejszej karcie zgloszenia w zakresie niezb^dnym do przeprowadzenia procedury wyboru 
tawnikow przez rad? gminy oraz do czynnosci administracyjnych s^du zwi^zanych zorganizacj^ pracy 
lawnikow. 

Wyrazam zgod^ na kandydowanie i potwierdzam prawdziwosc danych zawartych w karcie zgloszenia 
wlasnor^cznym podpisem. 

miejscowosc i data wypelnienia czytelny podpis kandydata na lawnika 

Potwierdzam prawdziwosc danych zawartych w karcie zgtoszenia wiasnorfcznym podpisem. 

(miejscowosc i data wypelnienia) (czytelny podpis prezesa s^du albo osoby reprezentujgcej 
podmiot okreslony w art. 162 § I ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. — Prawo o ustroju s^dow powszechnych. 
uprawnionej do zgloszenia kandydata b^dz jednego 
z pi?cdziesi?ciu obywateli zgtaszaj^cych kandydata) 

POUCZENIE: 
Zgtoszenie, ktore wplyn^to do rady gminy po uplywie terminu okreslonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych, lub niespelniaj^ce wymagaii formalnych, o ktorych 
inowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych i rozporz^dzeniu 
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu post^powania z dokumentami zlozonymi 
radom gmin przy zglaszaniu kandydatow na lawnikow oraz wzoru karty zgloszenia, pozostawia si? bez dalszego 
biegu. Termin do zgtoszenia kandydata nie podlega przywroceniu. Kart? zgtoszenia wraz zat^cznikami 
(informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oswiadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu 
post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przest^pstwo skarbowe; oswiadczenie 
kandydata, ze nie jest lub nie byt pozbawiony wtadzy rodzicielskiej, a takze ze wtadza rodzicielska nie zostata 
mu ograniczona ani zawieszona; zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzaj^ce brak przeciwwskazari 
do wykonywania funkcji tawnika; dwa zdj^cia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru S^dowego albo odpis lub 
zaswiadczenie potwierdzaj^ce wpis do innego wtasciwego rejestru lub ewidencji; lista osob zgtaszaj^cych 
kandydata) podmiot zgtaszaj^cy kandydata na tawnika lub kandydat, ktory nie zostat wybrany na tawnika, 
powinien odebrac w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborow. W przypadku 
nieodebrania dokumentow w terminie wyzej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni. 

Informacje zawarte w karcie zgtoszenia s^ jednoczesnie wykorzystywane przez administracj? s^du. 
W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian tawnik powinien je zgtosic do oddziatu administracyjnego 

wtasciwego s^du. 


