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                Projekt porządku obrad z dnia 27 maja 2011 r. 
 

PORZĄDEK OBRAD  
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach  30 maja – 1 czerwca  2011 roku 

(posiedzenie wyjazdowe – Serwy k. Augustowa) 

 

1. Informacje i komunikaty. 

2. Sprawa sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w dacie podjętej Uchwały                   

Nr 1120/2011 Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie nieprzedstawienia wniosku             

o powołanie do pełnienia urzędu sędziego – jest „z dnia 6 kwietnia 2011 r.” a powinno 

być ”z dnia 7 kwietnia 2011 r.”   

3. Sprawa wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa do komisji      

konkursowej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru na aplikację ogólną 

(pismo Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 maja 2011r.)  

4. Propozycja podjęcia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie regulaminu 

szczegółowego trybu działania KRS. 

5. Pismo Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 11 maja 2011 r. 

przesyłające Uchwałę Nr 7/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w sprawie raportu o stanie kadry 

sędziowskiej. 

6. Dyskusja w związku z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu 

Okręgowego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2011 r. wyrażającą zaniepokojenie 

ostatnio podejmowanymi przez Krajową Radę Sądownictwa decyzjami w przedmiocie 

rozpatrywania i oceny kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie oraz 

przedstawiania Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów sądów rejonowych.  

7. Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do rządowego projektu dokumentu  

pt. „Polityka Konsumencka na lata 2010-2013”. 

8. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt Komisji Ustawodawczej Senatu RP). 

9. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego (Komisja Ustawodawcza Senatu RP). 

10. Propozycja zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu założeń do ustawy o zmianie 

ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy  

i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks karny. 

12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o jawności  

i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

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

o księgach wieczystych i hipotece. 

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

Kodeks postępowania cywilnego (Komisja Ustawodawcza Senatu RP). 

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

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych 

ustaw. 

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

o podatku od towarów i usług. 

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

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

o  systemie ubezpieczeń społecznych (Komisja Ustawodawcza Senatu RP). 

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

o podatku od towarów i usług. 

20. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze 

zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych. 

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

Kodeks spółek handlowych. 

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. 

23. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości 

zmieniających rozporządzenia: 

a) w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa  

w postępowaniu karnym; 

b) w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania  

w sprawach nieletnich; 
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c) w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków 

mediatora w postępowaniu cywilnym. 

24. Wolne wnioski. 

 

 
Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

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

 

 

 

 


