
LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

- KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH   (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli; tel. kontakt………………………………… 

Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 
 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
Własnoręczny podpis 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                



LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

- KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH  (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

 

 
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52  z późn. zm.). 
 

 

 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
Własnoręczny podpis 
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LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

-  KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH  (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

 

 
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 
 

 

 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
Własnoręczny podpis 
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LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

- KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH   (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

 

 
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 
 

 

 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
Własnoręczny podpis 
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LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

- KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH  (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

 

 
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 
 

 

 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
Własnoręczny podpis 
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LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH …………………………………………………………………….……………..(imię i nazwisko) 

                    PESEL :                          

- KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH  (KADENCJA 2020-2023) 
(Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika) 

 

 
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie (gminy), w której 
kandyduje kandydat. 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika musi zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Podstawa prawna: art. 162 § 4 i § 6  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 
 

 

           

Lp Imię (imiona) Nazwisko PESEL 
Miejsce stałego 

zamieszkania 
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