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                              „Konstytucyjny przedstawiciel obywateli w sądzie, gwarantem sprawiedliwości”  

Suwałki 16 06 2015 r.. 

Szanowni Państwo Radni, 

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych zwraca się uprzejmą prośba do Państwa Radnych o 

rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku najlepszej selekcji kandydatów na ławników. U progu działań 

naboru kandydatów na ławników to radni gmin mają ogromny wpływ na jakość przyszłej pracy ławników w sądach 

powszechnych oraz ich późniejsze postrzeganie społeczne. 

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych i rady ławnicze sądów nie mają wpływu na dobór i 

jakość kandydatów na ławnika. Natomiast każdy z nas ławników ponosi odpowiedzialność za przyszłą i dobrze 

wykonywaną pracę w sądzie. Powszechna opinia jaką wydają najczęściej prawnicy zawodowi jest dalece inna od tej 

jaką wykonują sędziowie społeczni. Z przykrością informujemy, że oddelegowani przez rady gmin ławnicy są 

osamotnieni, nie są należycie szkoleni, jeśli w ogóle są szkoleni przez sądy, gdyż prawo o ustrojów sądów 

powszechnych nie nakłada na prezesa sądu obowiązku szkolenia ławników, a Ministerstwo Sprawiedliwości nie 

monitoruje szkoleń ławników w sądach, nie jest zainteresowane przygotowaniem ławnika do pracy w sądzie, 

natomiast ministerialna polityka udziału obywatela w wymiarze sprawiedliwości dąży do pozbywania się 

konstytucyjnego przedstawiciela obywateli w wymiarze sprawiedliwości, czego dowodem jest usunięcie na 

przestrzeni kilku ostatnich lat ok. 30 000 ławników z sądów, naruszając tym samym Konstytucje, osłabiając nadzór 

obywatelski nad praca sądów, szczególnie zauważalne jest to w sądach rejonowych. 

Pragniemy także Państwo przypomnieć, że ławnik to funkcjonariusz publiczny o wysokiej randze społecznej, 

któremu powierza się los podsądnych o najwyższych priorytetach orzeczniczych, za czynności sądowe otrzymuje 

opodatkowaną rekompensatę pieniężną, (71,06 zł brutto) ekwiwalent ten za całodzienną prace w sądzie nie pokrywa 

kosztów jakie wydatkują ławnicy w związku czynnościami sądowymi. Pragniemy Państwu Radnym przypomnieć, że 

udział czynnika społecznego w składzie sędziowskim podczas orzekania jest równy sędziemu zawodowemu, jest 

niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, tam gdzie skład sędziowski złożony jest przewodniczącego sędziego 

zawodowego i z ławników, ławnicy mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sądowe. Ta fundamentalna zasada 

nakłada na ławników szczególną odpowiedzialność w wymierzaniu sprawiedliwości, wyważenia trafności wyroku 

zgodnego z oczekiwaniem społeczno-obywatelskim. Dobrze przygotowany ławnik do pracy w sądzie to gwarancja 

konstytucyjnej sprawiedliwości obywatelskiej, poczucia, że dobro obywatela w sądzie jest po kontrolą społeczną. 

Wydawać się może, że ławnik wykonuje prace w sądzie tylko za stołem sędziowskim, tak nie jest, właściwa praca 

ławników to tajna narada składu sędziowskiego, tam wymierza się  sprawiedliwość obywatelską. Stąd nasze 

przesłanie do Państwa by na etapie doboru kandydatów na ławników rozważyć możliwość starannego doboru 

obywateli do pracy w sądzie powszechnym. Wydaje nam się, że lista kandydatów na ławnika sporządzona przez 

prezesa sądu do rady gminy jest odzwierciedleniem przydatności kandydata na ławnika na przyszłą kadencje, choć 

aktywny ławnik może być pominięty na tej liście. Jednak to Państwo Radni zdecydują o właściwym doborze 

kandydatów i będzie on decydujący i najwłaściwszy. 

Z wyrazami najwyższego uznania i poważania. 
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