
    Projekt z dnia 31 stycznia 2011 roku 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 8-11 lutego 2011 roku 

( godz. 900– sala posiedzeń KRS) 

 

1. Informacje i komunikaty. 

2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej sędziów.  

3. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.  

4. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku. 

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej 

sędziów. 

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji. 

7. Rozpatrzenie wniosków o uhonorowanie szczególnie zasłużonych sędziów, którzy  

przeszli  w stan spoczynku. 

8. Propozycja odpowiedzi, przygotowanej przez Wydział Prawny Biura Krajowej Rady 

Sądownictwa, na pytania zawarte w kwestionariuszu ENCJ. 

9. Propozycja stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie prośby 

Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (zawartej w piśmie z dnia 27 września 

2010 r.) o wsparcie jego działań mających na celu upowszechnianie orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jego uwzględnieniu w kształceniu 

ustawicznym sędziów. 

10. Zajęcie stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa w przedmiocie zasad 

opiniowania kandydatów na sędziów. 

11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu  

w sprawach nieletnich i ustawy – Prawo o ustroju sądów  powszechnych. 

12. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o weteranach działań 

poza granicami państwa. 

13. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów 

wykonawczych. 

14. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zrzeszeniach  

(druk senacki nr 1028) (Komisja Ustawodawcza Senatu RP). 
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15. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 1068). 

16. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu  ustawy o petycjach  

(druk senacki nr 1036). 

17. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury. 

18. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego. 

19. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych (Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo”). 

20. Propozycja zgłoszenia ewentualnych uwag do projektów rozporządzeń Ministra 

Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: 

a) szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach; 

b) określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania; 

c) ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii 

dokumentów z katalogu.  

21. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy 

– Prawo ochrony środowiska. 

22. Wolne wnioski. 

 

Posiedzenie Prezydium Rady: 7 lutego  2011 r., godz. 13.30 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

w 2011 roku: 8-11 marca, 5-8 kwietnia, 10-13 maja, 30 maja - 1 czerwca – posiedzenie 
wyjazdowe, 14-17 czerwca, 19-22 lipca, 13-16 września, 11-14 października, 15-18 listopada, 
13-16 grudnia;  
w 2012 roku: 10-13 stycznia, 
                                                                                         
 (w 2011 roku: 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 18 lipca, 12 września,  
10 października, 14 listopada, 12 grudnia (dni pracy w Komisjach i Zespołach Rady);  
a w 2012  roku: 9 stycznia - dzień pracy w Komisjach i Zespołach Rady). 
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Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2011 roku. 
 



Uzupełnienie porządku obrad Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 lutego 2011 r.

Z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 7 lutego 2011r.

Pkt.  3 Zastrzeżenie  referendarza  sądowego  w  Sądzie  Rejonowym  w  Częstochowie  złożone  na

zarządzenie  Prezesa  SO  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia  27  grudnia  2010  r.  w  przedmiocie

pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie

Rejonowym  w  Radomsku,  przesłane  przy  piśmie  Prezesa  SO  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia

18 stycznia 2011 r. 

Pkt.  4  Zastrzeżenie referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie na zarządzenie

Prezesa  Sądu Okręgowego  w Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia  27  grudnia  2010 r.  w  przedmiocie

pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie

Rejonowym  w  Radomsku,  przesłane  przy  piśmie  Prezesa  SO  w  Piotrkowie  Trybunalskim  z  dnia

18 stycznia 2011 r.

Pkt. 8

a) sprawozdanie z działalności Biura Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 roku.

b) propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

zmieniających rozporządzenia:

1) w sprawie sądów apelacyjnych,  sądów okręgowych i  sądów rejonowych

oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;

2) w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

c) propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

zmieniających rozporządzenia:

1) w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych;

2) w sprawie utworzenia sadów gospodarczych.

d) propozycja  opinii  w  przedmiocie  poselskiego  projektu  ustawy  o  zwrocie  osobom

fizycznym  niektórych  wydatków  związanych  z  zakupem  odzieży

i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.


