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Wejście w życie: 

1 października 2001 r.,1 stycznia 2002 r.,1 stycznia 2003 r. 

zobacz: 

art. 212 

Art. 212.  [Wejście w życie ustawy] 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 r., z wyjątkiem: 

art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2002 r.; 

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1-4, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2003 r. 

 

DZIAŁ  IV  

Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy 

oraz organy pomocnicze sądów  

 

Rozdział  7  

Ławnicy 

 

Art.  158.  [Wymagania na stanowisku ławnika]  

§  1.  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 przekroczył 70 lat; 

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

§  2.  (uchylony). 

§  3.  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana 

osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

 

Art.  160.  [Wybory ławników]  

 



§  1.  Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, 

których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. 

§  2.  Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Art.  162.  [Zgłaszanie kandydatów na ławników]  

§  1.  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, 

stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 

obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 

dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

§  2.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się 

następujące dokumenty: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 

także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

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 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), 

stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 

dowodu osobistego. 

§  3.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 

stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 

przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji 

dotyczące tej organizacji. 

§  4.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli 

dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 

PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 

zgłaszających kandydata. 

§  5.  Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą 

niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą 

niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

§  6.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 

przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o 

której mowa w § 4. 

§  7.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb 

Państwa. 

§  7a.  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi 

kandydat na ławnika. 

 



§ 8.  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

§  9.  Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na 

ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do 

objęcia stanowiska sędziowskiego. 

§  10.  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym 

mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w 

§ 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów 

jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w 

drodze uchwały. 

§  11.  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom 

gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego 

udostępniania, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające 

spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także 

zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, 

umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze 

zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i sposobu 

jego udostępniania - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia dostępu do 

wzoru i rozpatrywania zgłoszeń. 

 

Art.  163.  [Organizacja wyborów ławników]  

§  1.  Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w 

którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

§  2.  Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na 

sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

 

Art.  164.  [Wpis na listę ławników; ślubowanie]  

§  1.  Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, 

rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej 

do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników 

rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

§  2.  Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie 

według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą. 

§  3.  Po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą 

być wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymację. 

 

Art.  165.  [Kadencja ławników]  

§  1.  Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe 

następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego 

dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników. 



§  2.  Po upływie kadencji ławnik może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy 

rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia. 

 


