
Projekt porządku obrad z dnia 28 marca 2011 r. 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA  

w dniach 5-8 kwietnia 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. Projekt wniosku KRS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności  

z Konstytucją RP art. 12 ustawy z dnia 29 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo  

o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 459) 

w części dotyczącej sędziów w stanie spoczynku (uchwała KRS Nr 710/2009 z dnia 

11 września 2009 r. i uchwała KRS Nr 1956/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.). 

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. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.  

11. Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2011 r. z prośbą  

o wyrażenie opinii przez Krajową Radę Sądownictwa w sprawie dostępu  

do oświadczeń majątkowych, składanych przez sędziów na podstawie art. 87 usp 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 87 ze zm.) oraz komorników sądowych, składanych  

na podstawie art. 16 ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 167, poz. 

1191 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę o ochronie informacji niejawnych: 



art. 118 pkt 2. odnośnie do komorników i w art. 139 pkt 3. odnośnie do sędziów  

(Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), obowiązującym od 2 stycznia 2011 r.  

12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu 

niektórych instytucji finansowych. 

13. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu  

i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących. 

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

postępowania karnego. 

15. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy – Przepisy ogólne 

prawa administracyjnego. 

16. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, 

ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, 

ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. 

17. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom 

delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. 

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

postępowania karnego i niektórych innych ustaw. 

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

sądowych w sprawach cywilnych i ustawy Kodeks postępowania cywilnego. 

20. Wolne wnioski. 

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady: 4 kwietnia 2011 r., godz. 13.30 

 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

 
w 2011 roku: 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: 9 maja, 13 czerwca, 18 lipca, 12 września, 10 października, 14 listopada,  
                           12 grudnia, a w 2012  roku: 9 stycznia są dniami pracy w Komisjach  
                            i Zespołach Rady). 
 
 



 
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 4-6 maja 2011 roku.  
 
 
 
 

• W dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz.14.00 odbędzie się uroczystość 
wręczenia sędziom w stanie spoczynku medali „Zasłużony dla Wymiaru 
Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. 

 
 
 
Uzupełnienie porządku obrad Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 5-8 kwietnia 2011   

 

 

Z posiedzenia Prezydium w dniu 4 kwietnia 2011 r. 

 

 

Ad. 5 porządku Prezydium  

a) zajęcie stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa w przedmiocie zasad 

opiniowania kandydatów na sędziów.  

b) pismo z-cy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia  

21 marca 2011 z prośbą o przedstawienie do dnia 30 kwietnia 2011 r., propozycji 

tematów szkoleń oraz propozycji do planu wydawniczego, które będą stanowiły 

podstawę do opracowania założeń do harmonogramu działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz planu wydawniczego na rok 

2012.  

c) propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustawy. 

d) propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Krajowej Radzie 

Prokuratury. 

e) propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo prasowe. 

 


