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           Projekt porządku obrad z dnia 7 czerwca 2011 r. 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 14 – 17 czerwca 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. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Prezesów Sądów Apelacyjnych 

oraz Prezesów Wojskowych Sądów Okręgowych. 

9. Propozycja podjęcia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu 

szczegółowego trybu działania KRS. 

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

postępowania karnego i niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks postępowania karnego (Komisja Ustawodawcza Senatu RP). 

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

o księgach wieczystych i hipotece.  

13. Propozycja zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu założeń projektu ustawy  

o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów. 

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

o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. 
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15. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. 

16. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o usługach płatniczych.  

17. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych.  

18. Wolne wnioski. 

 

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady: 13 czerwca 2011 r., godz. 13.30 

 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

 
w 2011 roku: 19-22 lipca, 13-16 września, 11-14 października, 15-18 listopada,   
                               13-16 grudnia;  
 
w 2012 roku:         10-13 stycznia, 
                                                                                          
(w 2011 roku: 18 lipca, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia,  

a w 2012  roku:      9 stycznia są dniami pracy w Komisjach i Zespołach Rady). 


