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„To nic jest koniec, to nawet nic jest początek końca, to dopiero koniec początku * Winston Churchill

INFORMACJA O POWOŁANIU I DZIAŁALNOŚCI
STOW ARZYSZENIA KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 14 czerwca 2013 r. w sali obrad Rady Miejskiej Suwałkach
odbył się Zjazd założycielski stowarzyszenia polskiego środowiska ławniczego, przybyło ponad 100 lawnikówsędziów społecznych z całej Polski (zdjęcia w załączeniu). Zjazd powołał ogolnokrajowe stowarzyszenie ławników
pod nazwą ..STOWARZYSZENIE KRAJÓW A RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH” z siedzibą w Suwałkach,
zatwierdził Statut Stowarzyszenia. Wybrane zostały władze stowarzyszeni a.(zał.). Zjazd także nakreślił przyszłe
kierunki działania stowarzyszenia. Ustalono także wysokość składki członkowskiej przynależności
do
stowarzyszenia w wysokości 5zł./m-c. Ustalono dzień ławnika - sędziego społecznego, na dzień 14 czerwca.
Zjazd założycielski poprzedzony był szkoleniem zebranych ławników z zakresu nurtujących ławników
problemów prawnych, które uprzednio zgłosili organizatorzy Zjazdu. Szkolenie przeprowadzili wyspecjalizowani
sędziowie zawodowi z Suwałk i Warszawy. Zjazd otrzy mał życzenia i poparcie od Rzecznika Praw Obywatelskich,
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Krajowej Rady Sądownictwa. Klubu Parlamentarnego SLD. Prezydenta Miasta Suwałk (patronat
Zjazdu) oraz parlamentarzystów.
Zarząd Stowarzyszenia otrzymał zaproszenie na spotkanie w Sejmie z Prezydium Sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie omówienia problemów podnoszonych przez ławników - sędziów
społecznych. Spotkanie odbyło się w dniu 09. 10. br. w Sejmie (zał.)
W dniu 00. 10. br. w godzinach popołudniowych odby ła się także sesja wyjazdowa Władz KRSS w Płocku
oraz drugie szkolenie ławników tym razem Sądu Okręgowego i Rejonowego w Płocku, organizatorami byli członek
Zarządu Głównego Stowarzyszenia KRSS pan Ryszard Rzymkowski - przewodniczący Rady Ławniczej SO wraz z
przewodniczącym SR w Płocku. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Przewiduje się
dalsze tego typu kursokonferencje. które odbędą się w innych miastach, (następne spotkanie odbędzie się w Gdyni
w dniu 29 listopada br. Urzędzie Miasta w Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni)
Zarząd Stowarzyszenia skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich kilka
pism w sprawie braku stosownych rozporządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie rad ławniczych,
opodatkowaniu rekompensat czy braku szkoleń. Jednak ministerstwo negatywnie odniosło się do naszych
posiulatów.(zaŁ) Niemniej Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił nasze uwagi i podjął interwencje u Ministra
Sprawiedliwości (zał.) informacja ukazała się w dzienniku Internetowym Rzeczpospolita.
Należy zauważyć reakcje ministerstw a na nasze wstąpienia, czego dowodem jest zamieszczone w Dzienniku
Ustaw nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie-Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (zał.) miedzy innymi w sprawie organizacji szkoleń ławników, równomiernego udziału ławników w
rozprawach i prowadzenia ewidencji, zapewnienia ławnikom warunków pracy, warunków lokalowych czy narzędzi
pracy przez dyrektora sądu. W związku z powyższy m prosi się Rady Ławnicze o przedy skutowanie z władzami sądu
sposobu realizacji tego rozporządzenia wszędzie tam gdzie ławnicy nie mają zapewnionych właściwych warunków
pracy czy prowadzonych szkoleń.
Przewodniczący Zarządu KRSS opublikował felieton o problemach ławników w polskich sądach, który
ukazał się w Gazecie Prawnej .(zał.) Ponadto ukazało się kilka informacji na temat Zjazdu i problemów
podnoszonych przez ławników w mediach lokalnych.(zaŁ)
KRSS zauważyła, iż w Ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych jest niejasność prawna w Art. 172
§3. wskazuje o rekompensacie pieniężnej za udział w rozpraw ie. - a nie w ro z p raw a ch . Dotyczy to tych ławników,
którzy w jedynym dniu orzekają w kilku różnych sprawach, a otrzymują rekompensatę jednorazową, natomiast § 4.
tego arty kułu ustawodawca definiuje wysokość rekompensaty za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika w
sądzie. Co nie przeszkadza administracji sądowej dokonywać dwukrotnej zapłaty tym ławnikom, którzy w tym
samym dniu także mieli posiedzenie rady ławniczej. KRSS będzie próbowała wyjaśnić tą sytuację, gdyż
nienormalnym jest by ławnik przebywając w sądzie 8 godz. przeznaczał całą rekompensatę na utrzymanie się (wikf)
i dojazd do sądu. Inną kwestią prawną jest groźny zapis w ustawie usp. rugowania ławnika z listy ławników za
wykroczenie drogowe, czego nie dotyczy sędziego zawodowego.
W załączeniu przesyłam link do obejrzenia b. emocjonalnego filmu o ławie przysięgłych w USA • http://www.cda.pl/video/632955eT7wunastu-uniewnvch-ludzi-oniine-1957-Lektor-PL
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Z wyrazami poważania
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Jerzy Ząbkicwicz - przewodniczący KRSS

