
Opinia 

Zespofu opiniumcego o zc/foszonym kandydacie na iawnika do Sadu 

Reionoweao w Aleksandrowie Kui. na kadencie 2012-2015 z dnia 21-10-2011 r. 

Zespot ds. zaopiniowania kandydatow na tawnikow zostal powolany uchwaiq 

Nr VIII/41/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r. w skiadzie: 

1) Jaroslaw Rozanski 

2) Waclaw Stefanski 

3) Marcin Grzegorski 

Na przewodnicz^cego Zespol wybral pana Jaroslawa Rozariskiego, zast^pc^ 

przewodnicz^cego zostal pan Waclaw Stefanski. 

Zadaniem Zespolu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii 

0 zgloszonych kandydatach na lawnikow, w szczegolnosci w zakresie spelnienia przez nich 

wymogow okreslonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sqdow 

powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z poz.zm.). 

Zespol dokonal analizy zgloszenia kandydata na Iawnika s^dowego pana Stanisiawa 

Kazimierza Murawskiego na posiedzeniu w dniu 21.10.2011 r. pod k^tem spetniania przez 

kandydata wymogow okreslonych w art. 158 i art. 159 cyt. ustawy, tj . : 

Art. 158. § 1. tawnikiem moze bye wybrany ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z peini praw cyw/'/nych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukonczyi 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi dzialalnosc gospodarczQ lub mieszka w miejscu 
kandydowania co najmniej od roku, 
5) nie przekroczyl 70 lat, 
6) jestzdoiny, ze wzgl^du na stan zdrowia, do pelnienia obowi^zkow Iawnika, 
7) posiada co najmniej wyksztalcenie srednie. 

§ 2. (uchylony). 
§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy lawnikiem powinna bye 

wybrana osoba wykazujqca szczegolnq znajomosc spraw pracowniczych. 

Art. 159. § 1. tawnikami nie mog^ bye: 
1) osoby zatrudnione ws^dach powszechnych i innych s^dach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzqce w sklad organow, od ktorych orzeczenia mozna z^dac 
skierowania sprawy na drogq post^powania sqdowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj^ce stanowiska zwi^zane 
ze sciganiem przestqpstw i wykroczeh. 



4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcyprawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) zolnierze w czynnej sluzbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Sluzby WlQziennej, 
9) radni gminy, powiatu 1 wojewodztwa. 

§ 2. Nie mozna bye lawnikiem jednoczesnie w wiqcej niz jednym s^dzie. 

Zespoi stwierdza, opierajqc si? na informacjach zawartych w zgloszeniu, w tym 

szczegolnie w karcie zgloszenia, ze kandydata nie dotycz^ okolicznosci, o ktorych mowa 

w art. 159 ustawy. 

W wyniku przeprowadzonych przez Policj? czynnosci okreslonych w art. 162 § 9 

ustawy Komendant Wojewodzki Policji w Bydgoszczy w dokumencie datowanym na dzien 

06.10.2011 r. informuje, ze pan Stanislaw Kazimierz Murawski figuruje w systemie 

informatycznym Policji, ze wskazaniem przyczyn umieszczenia w systemie opiniowanego 

kandydata. W zwi^zku z tym, zdaniem Zespolu, kandydat nie spelnia wymogu okreslonego 

w ustawie, o ktorym mowa w art. 158 § 1 pkt 2. Tym samym kandydatura pana Stanisiawa 

Kazimierza Murawskiego zostala przez czlonkow Zespolu zaopiniowana negatywnie. 

Przewodnicz^cy Zespolu 

/ Jarostaw Rozanski/ 


