
Warszawa, 27 marca 2020 r.       

Pan 

Marek Pietrzyński

marek@pietrzynski.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów do Rady Ławniczej 

w Sądzie Okręgowym w Poznaniu , uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288), dalej „u.s.p.”, wyboru ławników dokonują właściwe 

rady gmin. Uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw jest wyrazem konstytucyjnej zasady 

udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ławników do sądów okręgowych oraz 

do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – 

w głosowaniu tajnym. Zawiadomienia ławników o wyborze, odebrania od nich ślubowania, wpisania 

ich na listę ławników i  wydania im legitymacji dokonuje prezes właściwego sądu jako czynności 

materialno-techniczne określone w art. 164 § 2 i 3 u.s.p. 

Jak wynika z ww. przepisu uprawnienie do orzekania przez ławnika powstaje po dokonaniu 

przez prezesa sądu wpisu wybranej osoby na listę ławników, po uprzednim złożeniu ślubowania, 

według odpowiednio zmodyfikowanej roty ślubowania ustalonej dla sędziów. Uprawnienie to jest 

niezależne od odebrania samej legitymacji, będącej zewnętrzną oznaką wpisu. Również działalność 

ławnika w radzie ławniczej nie jest ściśle związana ze sferą orzeczniczą, a stanowi realizację 

przyznanego ławnikom uprawnienia samorządowego. Ustawodawca w art. 175 § 1 u.s.p. przyznał 

ławnikom ograniczone uprawnienia samorządowe w postaci rady ławniczej wybieranej przez 

ławników danego sądu ze swojego grona. Rada ławnicza funkcjonuje w każdym sądzie rejonowym 

i okręgowym, w którym orzekają ławnicy i stanowi ich reprezentację.

Regulacje dotyczące wyboru członków rady ławniczej zawiera § 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury 

organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.  U.  Nr 23, poz. 174). 

Wyboru członków rady ławniczej dokonuje się na pierwszym zebraniu ławników zwołanym przez 

prezesa sądu, chyba że prezes sądu zarządzi inaczej. Wyboru dokonuje ogół ławników sądu. 

Do ważności wyboru członków rady konieczna jest zwykła większość głosów ławników obecnych 

na zebraniu, głosowanie jest jawne albo tajne, o czym decydują zebrani ławnicy zwykłą większością 
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głosów. Członkowie rady wybierani są w  składzie reprezentatywnym dla wydziałów sądu – w liczbie 

od ośmiu do dwudziestu ławników. 

W swoich wystąpieniach skierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu 

Okręgowego w Poznaniu poddał Pan w wątpliwość prawidłowość sposobu przeprowadzenia wyborów 

do Rady Ławniczej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. 

Z wyjaśnień otrzymanych od Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 

2020 r. wynika, że między innymi z uwagi na Pana skargę, podjęto decyzję o konieczności 

powtórzenia wyboru przedstawicieli do Rady Ławniczej i w tym celu zwołano zebranie wszystkich 

ławników wybranych na kadencję 2020-2023 na dzień 25 lutego 2020 r.

Ponadto w piśmie z dnia 16 marca 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wskazał, 

że 25 lutego 2020 r. odbyło się zebranie ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu na którym 

w głosowaniu jawny wybrano 15 członków Rady Ławniczej.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego 

w Poznaniu wybory Rady Ławniczej do tego Sądu zostały powtórzone, w ocenie tut. Departamentu 

odnoszenie się do Pana pytań dotyczących oceny prawidłowości dokonania wyboru członków Rady 

Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r., należy uznać 

za bezprzedmiotowe.
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