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Szanowny Panie Przewodniczący! 
 
 
 
 Wobec nie dopuszczenia mnie od początku roku do udziału w rozprawach, zwracam 

się do Pana Przewodniczącego Rady Ławniczej z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: 

 

1. W jakim trybie bądź procedurze ławnicy przydzielani są do konkretnych sędziów, 

zamiast zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 170 Prawo o ustroju Sądów 

Powszechnych, zostać wyznaczonym do udziału w rozprawach. Bardzo proszę o 

przesłanie skanów właściwych dokumentów. 

 

2. Jaka jest liczba wakatów - nie obsadzonych miejsc ławniczych w Sądzie. 

 

3. Dlaczego Protokół z wyboru Rady Ławniczej przeprowadzonego na posiedzeniu 

ogółu ławników zwołanego przez Prezesa Sądu w dniu 25.01.2020r., nie jest 

udostępniony do wglądu publicznego na stronie internetowej Sądu w zakładce „Rada 

Ławnicza”? Bardzo proszę o przesłanie skanu dokumentu. 

 

Ponadto: 

 

1. Czy istnieje w Sądzie Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w rozumieniu 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5, poz.46) oraz 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.). 

 Na stronie internetowej Sądu nie ma zakładki, która umożliwiałaby dostęp do 

 takowego dokumentu. Bardzo proszę wskazać link, bądź przesłać jego skan. 
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2. Dlaczego Regulamin pracy Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu, nie jest 

udostępniony do wglądu na stronie internetowej Sądu, w zakładce „Rada Ławnicza”, 

umożliwiający zapoznanie się z nim zainteresowanym. 

 Bardzo proszę o przesłanie skanu tego dokumentu. 

 

3. Bardzo proszę o przekazanie protokółu z wyboru Rady Ławniczej przeprowadzonego 

na posiedzeniu ogółu ławników zwołanego przez Prezesa Sądu w dniu 25.01.2020r., 

który w moim przekonaniu powinien być udostępniony do wglądu publicznego na 

stronie internetowej Sądu w zakładce „Rada Ławnicza”. 

 

 Na stronie internetowej Sądu zamieszczony został w zakładce „Rada Ławnicza” 

KOMUNIKAT informujący o odbytym pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady ławniczej, 

na którym nastąpiło jej ukonstytuowanie z dnia 28.02.2020r. Po raz pierwszy w dziejach 

powoływania Rady Ławniczych utworzony został organ wew. o nazwie „Prezydium Rady”. 

Ustawodawca nie wyposażył radę ławniczą sądu powszechnego w ramach organizacji pracy 

rady ławniczej  w upoważnienie do powołana prezydium rady. Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 31.01.2020r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury 

organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej, literalnie nie 

przewiduje powoływania prezydium rady, jak również żadnych dla niej uprawnień czy zadań.  

§ 4 tegoż Rozporządzenia nie rozszerza literalnie uprawnień Rady ławniczej zawężając je 

językowo do wyboru Przewodniczącego rady i jego zastępcy na pierwszym zebraniu rady. 

 

 Zważywszy na powyższe, uprzejmie proszę o wskazanie delegacji ustawowej 

uprawniającą Radę Ławniczą do powoływania tego rodzaju organu w jej strukturze 

organizacyjnej. 

 

Odpowiedź na niniejsze pismo, oczekuję w terminie ustawowym przewidzianym w Kpa.  
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

− PREZES Sądu Okręgowego w Poznaniu. 
 
 
 
 
  Z poważaniem  

 

  Marek Pietrzyński 


