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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 30-12-2020

Znak: PNK.III.431.63.2020

Rada Miasta Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Radę Miasta Kielce1 w dniach                

7-8 grudnia 2020 r. w zakresie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych 

oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023 przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz – 

inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz 

Robert Jawor – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie 

pisemnych upoważnień do kontroli: Nr 618/2020 oraz Nr 619/2020 podpisanych w dniu 1 grudnia 

2020 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie materiałów oraz dokumentacji 

przekazanej przez jednostkę kontrolowaną.   

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej2, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie3 oraz art. 160 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych4, zwana dalej „ustawą”.

1 Z siedzibą w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
2 j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224
3 j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
4 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072
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Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku przez Radę Miasta Kielce ławników do sądów 

okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023.

Ocena działalności Jednostki 5:

Wykonywanie zadania w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2019 roku – 

oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Ustalenia szczegółowe:

Art. 160 § 1 ustawy stanowi, że ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych 

wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. do Rady Miasta Kielce wpłynęło pismo Prezesa Sądu 

Okręgowego w Kielcach informujące, że Rada powinna wybrać na kadencję 2020–2023:

 do Sądu Okręgowego w Kielcach 114 ławników (w tym 4 do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych),

 do Sądu Rejonowego w Kielcach 17 ławników (w tym 12 do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

Informacja o wyborach ławników została umieszczona na stronie internetowej Urzędu  

Miasta Kielce w dniu 7 czerwca 2019 r. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 133 zgłoszeń kandydatów na ławników:

 do Sądu Okręgowego w Kielcach 105 zgłoszeń, w tym 10 do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 do Sądu Rejonowego w Kielcach 28 zgłoszeń, w tym 22 do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dwudziestu czterech kandydatów na ławników zgłosiła grupa co najmniej 50 obywateli, 

sześćdziesięciu siedmiu kandydatów na ławnika zgłosili prezesi właściwych sądów oraz 

czterdziestu dwóch kandydatów stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa. Zgłoszenia wpłynęły do dnia 30 czerwca 2019 r., 

w terminie określonym w art. 162 § 1 ustawy.  

5 Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z 
uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
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Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 § 2 ustawy, Rada Miasta Kielce uchwałą 

Nr XV/211/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. powołała Zespół do spraw opiniowania kandydatów na 

ławników sądów powszechnych w Kielcach6.

Stosownie do art. 162 § 9 ustawy, Rada Miasta Kielce, po podjęciu uchwały 

Nr XVI/272/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników, pismem 

z dnia 25 lipca 2019 r. wystąpiła do ŚKWP o udzielenie informacji o kandydatach na ławników 

zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023. Przesłana informacja wskazywała, że brak jest 

przeciwskazań do objęcia stanowisk ławników przez wskazane osoby.

Na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 r. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na 

ławników sądów powszechnych w Kielcach dokonał oceny złożonych zgłoszeń.

Po ich przeanalizowaniu stwierdził, że:

 spośród 10 zgłoszeń do Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – wszystkie zgłoszenia zostały dokonane prawidłowo,

 spośród 95 zgłoszeń do Sądu Okręgowego w Kielcach – 73 zgłoszenia zostały dokonane 

prawidłowo, a 22 zgłoszenia nie spełniały poszczególnych wymogów wskazanych w art. 162 

§ 2-4 ustawy bądź złożone karty zgłoszenia zawierały braki,

 spośród 22 zgłoszeń do Sądu Rejonowego w Kielcach do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 19 zgłoszeń zostało dokonanych prawidłowo, 

2 złożone karty zgłoszenia zawierały braki, w 1 przypadku nastąpił zgon kandydatki,

 spośród 6 zgłoszeń do Sądu Rejonowego w Kielcach – 5 zgłoszeń zostało dokonanych 

prawidłowo, a 1 złożona karta zawierała braki.

Po przedstawieniu opinii Zespołu, Rada Miasta Kielce na sesji w dniu 3 października 2019 r. 

podjęła uchwałę Nr XIX/350/2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych 

działających na terenie Miasta Kielce na kadencję 2020-2023 oraz uchwałę Nr XIX/349/2019 

w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Po dokonaniu wyboru ławników, Rada Miasta Kielce, pismem z dnia 14 października 2019 r. 

przekazała Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach informację wraz z uchwałą w sprawie wyboru 

ławników do sądów powszechnych działających na terenie Miasta Kielce na kadencję 2020-2023 

oraz stosowne dokumenty. Zgodnie z art. 164 § 1 zd. pierwsze ustawy, listę wybranych ławników 

wraz z dokumentami (…) rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych 

sądów, najpóźniej do końca października. Jak ustalono, Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

6 Zmieniona uchwałą Nr XVI/271/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
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przesłał przedmiotową informację dotyczącą wybranych ławników tylko do Prezesa Sądu 

Okręgowego w Kielcach. Brak przekazania do Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach listy 

ławników wraz z dokumentami wybranych do Sądu Rejonowego w Kielcach stanowi uchybienie. 

Korespondencję do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach wysłano z zachowaniem terminu 

wskazanego w art. 164 § 1 ustawy.

[dowód akta kontroli nr 16]

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 

postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 

oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r.7, zwane dalej rozporządzeniem, kartę wraz 

z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy, podmiot zgłaszający kandydata na 

ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia 

przeprowadzenia wyborów. Jak ustalono, spośród kandydatów niewybranych na ławnika przez 

Radę Miasta Kielce, dziewiętnaście osób odebrało dokumenty w ww. terminie. W celu dokonania 

protokolarnego fizycznego zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, którzy nie zostali 

wybrani w wyborach na ławników do sądów powszechnych, a które nie zostały odebrane 

w terminie 60 dni od dnia wyborów, Rada Miasta Kielce uchwałą Nr XXII/423/2019 z dnia 

5 grudnia 2019 r. powołała Komisję doraźną do dokonania zniszczenia zgłoszeń niewybranych 

kandydatów na ławników.

W okresie obejmującym kontrolę, przygotowywanie wyborów ławników do sądów 

powszechnych przypisane było, zgodnie z § 21C Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Kielce8, do zadań Kancelarii Prezydenta. Od dnia 2 września 2020 r. zarządzeniem zmieniającym 

zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego9, 

przedmiotowe zadanie realizuje Biuro Rady Miasta.

[dowód dot. całości ustaleń szczegółowych: akta kontroli nr 9-22]

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienie, zalecam przesyłać listę 

ławników wybranych przez Radę Miasta Kielce do Sądu Okręgowego w Kielcach - Prezesowi Sądu 

Okręgowego w Kielcach, a listę ławników wybranych do Sądu Rejonowego w Kielcach - Prezesowi 

Sądu Rejonowego w Kielcach, zgodnie z art. 164 § 1 zd. pierwsze ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych.

 

7 Dz.U. Nr 121, poz. 693
8 Wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr 148/2019  z dnia 15.04.2019 r. ze zmianami
9 Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce Nr 358/2020 z dnia 2.09.2020

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydenrsgqys44dboaxdcmbsgy2tamzz
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia, a także o przekazanie do dnia 18 stycznia 

2021 roku informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi oraz o wykonaniu zalecenia, a  także 

o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
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