
 
Projekt  z dnia  24 lutego 2014  r. 

 
PORZĄDEK OBRAD 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 4-7 marca 2014 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 działalności Biura Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku. 

9. Sprawa opracowania projektu dotyczącego działania Centrum Zakupów 

Wspólnych dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej na bazie pisma 

przesłanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie adresowanego  

do Ministra Sprawiedliwości. 
10. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 16 stycznia 

2014 r. zawierające prośbę o zajęcie stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa  

w zakresie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób 

odbywających aplikację adwokacką lub radcowską, w szczególności w momencie 

wygrania konkursu związanego z wolnym stanowiskiem asystenta przez osobę, która 

jest w trakcie odbywania aplikacji. 

11. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, by KRS na podstawie 

art.186 ust. 2 Konstytucji rozważyła wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego  

z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją art. 79 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.427 z póz. zm) z art. 

178 ust. 1 Konstytucji RP; art. 37i usp oraz wydanego na jego podstawie 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 69) z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP; art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.u. Nr 203, poz.1192) z art. 2 Konstytucji. 
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12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

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

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie stażu asystenckiego. 

16. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 

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

dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

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

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

20. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 

1) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego  

w postępowaniu w sprawie o wykroczenie; 

2) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego  

w postępowaniu karnym; 

3) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach 

obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie; 

4) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach 

podejrzanego w postępowaniu karnym; 

5) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo 

aresztowanego w postępowaniu karnym; 

6) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach osoby, której dotyczy 

europejski nakaz aresztowania w wypadku jej zatrzymania; 

7) w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach 

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 

21. Wolne wnioski. 
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Posiedzenie Prezydium Rady:  3 marca 2014 r., godz. 13.30 

 
Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

    w 2014 r.: 18-20 marca, 6-9 maja, 27-30 maja – posiedzenie  wyjazdowe, 10-13 czerwca,  

                        29 lipca-1 sierpnia, 2-5 września, 14-17 października, 4-7 listopada,  

                        9-12 grudnia. 

(17 marca, 5 maja, 26 maja,  9 czerwca, 28 lipca, 1 września, 13 października,  

  3 listopada, 8 grudnia są dniami pracy w Komisjach i Zespołach Rady). 

 
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2014 r. 

 
 


