
 

 

Projekt  z dnia  11 marca  2014  r. 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 18-19 marca 2014 roku 

( godz. 9
00

– sala posiedzeń KRS) 

 

 

W dniu 20 marca 2014  r., godz. 9.00-11.00 (sala posiedzeń KRS), 

 

                      w  godz. 13.00-17.30 – posiedzenie KRS w Helenowie 
 

 

 

 

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. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r. 

9. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 24 lutego 2014 r. zawierające 

prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie aktualności ocen sędziów w sytuacji, gdy  

o kandydacie sporządzonych zostało kilka opinii uzupełniających w stosunku  

do opinii podstawowej. 

10. Pismo Sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku w sprawie 

pracowniczego ubezpieczenia grupowego sędziów w stanie spoczynku. 

11. Uchwały podjęte podczas Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów 

Okręgów, które odbyło się 26 lutego 2014 r.: 

a) w sprawie warunków przechodzenia sędziów w stan spoczynku; 

b) o ordynacji wyborczej do Krajowej Rady Sądownictwa; 

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

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 
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13. Pismo Przewodniczącego składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego z dnia  

26 lutego 2014 r. zawierające prośbę o przedstawienie opinii w sprawie wniosku 

Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności §  20 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad 

działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie, w jakim upoważnia 

Ministra Sprawiedliwości do żądania od prezesa sądu apelacyjnego akt spraw 

sądowych, art. 10 ust. 1, art. 173, art. 178 ust. 1, art. 47 w związku z art. 51 ust. 2 i 5  

w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 27 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, ze zm.), sygn. akt U 9/13. 

14. Pismo Pełnomocnika Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dnia 28 lutego 2014 r. zawierające 

wniosek o zbadanie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa następujących sytuacji: 

a) upoważnienia przez Ministra Sprawiedliwości (także przez sędziów – 

podsekretarzy stanu działających w imieniu i z upoważnienia Ministra 

Sprawiedliwości), sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości  

do reprezentowania Szefa Resortu Sprawiedliwości w postępowaniach przed 

sądami administracyjnymi, w których Minister Sprawiedliwości jest stroną; 

 

b) upoważnienia przez Ministra Sprawiedliwości (także przez sędziów – 

podsekretarzy stanu działających w imieniu i z upoważnienia Ministra 

Sprawiedliwości), sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości  

do sporządzania i wnoszenia w imieniu Szefa Resortu Sprawiedliwości i skarg 

kasacyjnych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w których 

Minister Sprawiedliwości jest stroną.  

15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania 

Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń  

i obwieszczeń. 

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

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych 

innych ustaw. 

17. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. 

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

Prawo bankowe oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 
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19. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania 

pism sądowych w postępowaniu cywilnym. 

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

o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych  

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa. 

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

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

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

Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw. 

23. Wolne wnioski. 

 

 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

 

    w 2014 r.: 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. 

            (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. 

 

 

 


