
KANDYDACI na ŁAWNIKÓW

Sąd Okręgowy w Białymstoku, sprawy karne

LICZBA MANDATÓW - 2

ANTONINA FIEDORUK - lat 62, obywatelstwo polskie, 34 lata zamieszkuje w Hajnówce, wykształcenie wyższe       
ekonomiczne, emerytka od 6 lat, aktywna słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce.                                                 
Pełniła funkcje ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w latach 80 tych.
Motywy kandydowania - cyt. „Jestem emerytką , mam jeszcze dużo siły i zapału do pracy , praca społeczna daje mi dużo 
satysfakcji”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na

stan zdrowia

wykształcenie co
najmniej średnie

oświadczenia Liczba
podpisów po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK -

18.06.2015 r.

62 34 nie zaświadczenie
16.06.2015 r.

Wyższe
ekonomiczne

nie toczy się postępowanie
z oskarżenia publicznego  
lub skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 24.06.2015 r.

56

WITALIS ANDRZEJ LASZKIEWICZ - lat 53,obywatelstwo polskie,  zamieszkały w Hajnówce, od 30 lat zatrudniony 
Urzędzie Pocztowym w Hajnówce,  wykształcenie wyższe administracyjne oraz podyplomowe studia – bezpieczeństwo i higiena 
pracy, dotychczas  pełnił funkcję ławnika w latach 2012-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Motywy 
kandydowania - cyt.”Status sędziego społecznego, chęć poznania i zdobywania doświadczenia w rzetelnej ocenie zebranych 
materiałów dowodowych w orzekaniu i wydawaniu sprawiedliwych wyroków na obywateli, którzy weszli w konflikt z prawem, 



dalsze kontynuowanie i sprawowanie funkcji ławnika.”

Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony
lub prowadzi
działalności

lub mieszka od
lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na

stan zdrowia

wykształcenie co
najmniej średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK -22 .06.2015

53 30 nie zaświadczenie
29 .06.2015 r.

Wyższe
administracyjne

nie toczy się postępowanie 
z oskarżenia publicznego  
lub skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 29.06.2015 r.

50



KANDYDACI na ŁAWNIKÓW

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – sprawy rodzinne

LICZBA MANDATÓW - 4

WALENTYNA TICHONIUK- lat 58, obywatelstwo polskie, od 35 lat zamieszkuje na terenie miasta, wykształcenie wyższe 
techniczne-kierunek nauczycielski, od 4 lat emerytowany nauczyciel. 
Doświadczenia w pracy społecznej cyt.-”Będąc nauczycielem w Zespole Szkół Nr 2 w Hajnówce z Oddziałami Integracyjnym i 
udzielałam się społecznie w pracy z młodzieżą , czynnie uczestniczyłam w życiu szkoły i środowiska lokalnego np. prowadzenie 
zajęć w Akademii III Wieku”.
Motywy kandydowania na ławnika cyt.-”motywacja do pełnienia zaszczytnej roli ławnika jest chęć służenia swoim 
doświadczeniem życiowym i zawodowym społeczeństwu i wymiarowi sprawiedliwości .
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na stan

zdrowia

wykształcenie
co najmniej

średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK11 .06.2015

58 35 nie zaświadczenie
– 09.06.2015 r.

Wyższe
techniczne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 15.06.2015 r.

51



EUGENIA KOWSZUK – lat 47, obywatelstwo polskie,  od 19 lat  zamieszkuje w mieście Hajnówka, wykształcenie wyższe 
administracyjne i średnie pielęgniarskie, od 27 lat pracuje w w Hajnówce . 
Doświadczenie  w pracy społecznej  cyt.-” Udział w pracach społecznej komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie . 
Motywy kandydowania – cyt.- „ Chciałabym zapoznać się  z pracą wymiaru sprawiedliwości i pracować na rzecz społeczeństwa. 
Pomocne w tym może być wykształcenie na Wydziale Prawa UB oraz praca zawodowa pielęgniarki środowiskowej”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono, że na dzień dokonania sprawdzenia osoba 
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.
Obywatelstwo polskie i

korzystanie z pełni
praw cywilnych i

obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na

stan zdrowia

wykształcenie
co najmniej

średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK 29.06.2015

47 19 nie zaświadczenie
–24.06.2015 r.

Wyższe
administracyjne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 29.06.2015 r.

51

NINA WOŁKOWYCKA - lat 64, obywatelstwo polskie, od 55 lat  zamieszkuje w Hajnówce, wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem pedagogicznym, emerytka od 3 lat. 
Doświadczenie w pracy społecznej cyt.- „ Przewodnicząca  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zespole Szkół Gminnych 
Hajnówka”.
Motywy kandydowania cyt.-” Z racji wykonywanego zawodu nauczyciela i wieloletniego pełnienia funkcji dyrektora szkoły w 
Dubinach współpracowałam z kuratorami i Sądem Rodzinnym. Chciałabym wykorzystać  swoja wiedzę i doświadczenie”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

nie
przekroczył

zdolny ze
względu na

wykształcenie
co najmniej

oświadczenia Liczba
podpisów



praw cywilnych i
obywatelskich

działalności  lub
mieszka od lat

70 lat stan zdrowia średnie po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK 29 .
06.2015

64 55 nie zaświadczenie
–29.06.2015 r.

Wyższe
pedagogiczne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 29.06.2015 r.

55

WIERA MASAJŁO- lat 59, obywatelstwo polskie, zamieszkuje w Hajnówce od 32 lat, wykształcenie wyższe mgr inż. 
zootechniki i studium pedagogiczne, studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej, emerytka, od 7 lat  wcześniej 
nauczyciel  w szkole średniej , podstawowej i przedszkolu . 
Doświadczenie w pracy społecznej cyt. -”2006-2010 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Radzie Miasta Hajnówka, 
od przejścia na emeryturę do chwili obecnej prowadzi koło teatralne nieodpłatnie w Hajnowskim Domu Kultury.
Motyw kandydowania: „ Pragnę wykorzystać swoje doświadczenie życiowe i zawodowe oraz ławnicze do rozwiązywania 
trudnych spraw rodzinnych. Była ławnikiem w latach 2003-2006 i 2012-2015 .
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono, że na dzień dokonania sprawdzenia osoba 
figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji Rejestracji dokonano w sprawie  nr RSD-
478/12 prowadzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce w związku z przedstawieniem zarzutu popełnienia 
przestępstwa z art. 270 paragraf 1 kk. Postępowanie to Prokuratura Rejonowa w Hajnówce zakończyła w 2012 r. skierowaniem 
aktu oskarżenia do sądu”.
Obywatelstwo polskie i

korzystanie z pełni
praw cywilnych i

obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na
stan zdrowia

wykształcenie
co najmniej

średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK

26.06.2015

59 32 nie zaświadczenie
– 24.06.2015 r.

wyższe nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 29.06.2015 r.

54



KANDYDACI na ŁAWNIKÓW

Sąd Rejonowy w Białymstoku – sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych
LICZBA MANDATÓW - 6

IRENA MARTYNIUK -lat 58, obywatelstwo polskie, od 25 lat zamieszkuje na terenie miasta, wykształcenie wyższe 
pedagogiczne oraz  podyplomowe menedżer oświaty, emerytka od 7 lat okresowo czynna zawodowo . 
Doświadczenie w pracy społecznej - cyt.” Członkostwo w ZNP, Chrześcijańskie Stowarzyszenie MED”. 
Motywy kandydowania cyt.- „Zasoby wiedzy merytorycznej, potrzeba aktywności zawodowo społecznej, 
dyspozycyjność,względy ekonomiczne. Studium menedżerów oświaty, znajomość prawa pracy, kurs pracownik biurowy z ele. 
kadr – prawo administracyjne i prawo pracy „. Funkcji ławnika nie pełniła .
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

nie figuruje w
Rejestrze KRK

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na

stan zdrowia

wykształcenie
co najmniej

średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK

12.06.2015

58 25 nie zaświadczenie
– 01.06.2015 r.

wyższe
pedagogiczne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej

58



z dnia 02.06.2015 r.

IRENA WRÓBLEWSKA – lat 67 , obywatelstwo polskie, od 49 lat zamieszkuje w mieście, wykształcenie wyższe 
administracyjne .Od 21.05.2015 r. emerytka. Do 20.05.2015 r. pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce, ogółem  
w służbie zatrudnienia 40 lat pracy. Doświadczenia w pracy społecznej – cyt. „Członek Spółdzielni PSS”Społem”, członek Rady 
Programowej Uniwersytetu III Wieku.
Motywy kandydowania – Cyt. „Wykorzystanie własnych doświadczeń w służbach zatrudnienia (40 lat), rozwój zainteresowań z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przez 40 lat pracowałam w służbach zatrudnienia. Szczególną znajomość 
posiadam ze spraw pracowniczych .”
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 
paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na

stan zdrowia

wykształcenie co
najmniej średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK

18.06.2015

67 49 nie zaświadczenie
– 23.06.2015

r.

wyższe
administracyjne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 23.06.2015 r.

55

IRENA TROFIMIUK - lat 52, obywatelstwo polskie, od 38 lat zamieszkuje w mieście,od 31 lat pracuje w Hajnówce w SPZOZ 
w Hajnówce, wykształcenie wyższe medyczne.
Doświadczenie  w pracy społecznej – cyt. „Przewodniczącą Rady Osiedla Podlasie,komisji Rewizyjnej PTP, członek PSPE,SHL.
Motywy kandydowania – cyt.”Jestem osobą aktywna zawodowo jak i społecznie . Mam różne zainteresowania i wyuczoną 
wiedzę . Los ludzi nie jest mi obcy. Chętnie podejmuję się nowych wyzwań. Łatwo się uczę a wiedzę wykorzystuję w działaniu 
społecznym i w pracy. Zagadnienia z zakresu prawa pracy są mi znane jako specjalista PS BHP. Mam tez ukończone studia 
podyplomowe w tym kierunku.”
Funkcji ławnika nie pełniła. 
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: „ w oparciu o wyniki sprawdzeń   zarządzonych na podstawie 



paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sporządzenia informacji o 
kandydacie do objęcia stanowiska  sędziowskiego (Dz.U z 2012 r., poz. 332) ustalono , że na dzień dokonania sprawdzenia osoba
nie figuruje w zasobach Centralnej Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”.

Obywatelstwo polskie
i korzystanie z pełni

praw cywilnych i
obywatelskich

Nieskazitelny
charakter

lat Zatrudniony lub
prowadzi

działalności  lub
mieszka od lat

nie
przekroczył

70 lat

zdolny ze
względu na
stan zdrowia

wykształcenie
co najmniej

średnie

oświadczenia Liczba
podpisów

po
weryfikacji

tak Nie figuruje w
KRK

25.06.2015

52 38 nie zaświadczenie
25.06.2015 r.

wyższe
medyczne

nie toczy się postępowanie z 
oskarżenia publicznego  lub 
skarbowego
posiada pełnię władzy 
rodzicielskiej
z dnia 25.06.2015 r.

55


