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Projekt porządku obrad z dnia 8 lipca 2011 r. 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 19-22 lipca 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 przeniesienie sędziów w stan spoczynku. 

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

sędziów. 

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

6. Rozpatrzenie wniosków o uhonorowanie szczególnie zasłużonych sędziów, którzy  

przeszli  w stan spoczynku. 

7. Propozycja podjęcia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu 

szczegółowego trybu działania KRS. 

8. Pismo Sędziego NSA, Izba Gospodarcza, z dnia 25 maja 2011 r. z prośbą  

o rozpoznanie odwołania od pisma Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego   

z dnia 18 maja 2011 r. zawierającego negatywną opinię Kolegium Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przeniesienia Sędzi w stan 

spoczynku z dniem 1 lipca 2011 r. 

9. Pismo z dnia 1 czerwca 2011 r. z prośbą o wskazanie, czy staż pracy na stanowisku 

pracownika pełniącego obowiązki asystenta sędziego wlicza się do wymaganego 

przepisem art. 61 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz 

przepisem art. 65 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2009 r. nr 26 poz. 157 z późn. zm.) 6-letniego 

okresu zatrudnienia uprawniającego do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu 

rejonowego. 
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10. Pismo Sędziów Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże  

i Zachód w Szczecinie z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie sposobu zbiorowego znoszenia 

awansów poziomych. 

11. Pismo Sędziów Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto  

w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. z prośbą o podjęcie, w ramach kompetencji 

Krajowej Rady Sądownictwa, czynności mających na celu zbadanie czy nadzór 

administracyjny nad pracą Sędziego Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto  

w Poznaniu był wykonywany w sposób prawidłowy oraz czy wymiar jej zadań nie 

naruszał prawa sędziego do wypoczynku. 

12. 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. 

13. Pismo Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie z prośbą o wsparcie stanowiska 

prezentowanego przez przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego  

w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy o państwowych egzaminach 

prawniczych. 

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

postępowania karnego i niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks postępowania karnego. 

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

17. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych. 

18. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o umowie związku 

partnerskiego. 

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

Kodeks karny. 

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. 

21. Propozycja opinii w przedmiocie projektu założeń projektu ustawy o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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22. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ochronie praw 

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

23. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

24. Wolne wnioski. 

 

 
 

Uzupełnienie porządku obrad Krajowej Rady Sądownictwa  

w dniach 19-22 lipca 2011r. 

 

Z posiedzenia Prezydium Rady w dniu 18 lipca 2011 r. 

 

Ad. pkt. 8 

Ewentualne uzupełnienie porządku obrad: 

a) odpowiedź Głównego Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Chorzowie, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji  z dnia 8 

lipca 2011 r. na pismo Wiceprzewodniczącego KRS z dnia 29 czerwca 2011 r. 

dotycząca przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS celem wydania 

orzeczenia potwierdzającego zdolność do wykonywania funkcji sędziego sądu 

powszechnego, 

b) wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, 

c) cofnięcie wniosków o powołanie na urząd sędziego, 

d) propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o opłatach w sprawach karnych, 

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

o spółdzielniach mieszkaniowych, 

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

Prawo bankowe, 

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

Kodeks postępowania cywilnego, 

h) propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, 

i) propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o timeshare. 
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Posiedzenie Prezydium Rady: 18 lipca 2011 r., godz. 13.30 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

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

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


