
Projekt  z dnia  3 lutego 2014  r. 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 11-14 lutego 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. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach zawierające prośbę o zajęcie 

stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa w kwestii dotyczącej możliwości 

wykonywania czynności orzeczniczych przez sędziów delegowanych na podstawie 

art. 77 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 427 jt.) do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa  

i Prokuratury. 

10. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy zawierające prośbę o interpretację  

art. 69 § 1, § 1a i § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o notariacie. 

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

o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie 

danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  

(druk sejmowy nr 1195). 

13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
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14. Propozycja opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej: 

a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych 

aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie  

w postępowaniu karnym – COM 2013 (821); 

b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej pomocy 

prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności 

oraz w sprawie pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego 

europejskiego nakazu aresztowania – COM 2013 (824). 

15. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 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. 

16. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Krajowej Rady 

Sądownictwa, by ta rozważyła, na podstawie art.186 ust. 2 Konstytucji, 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. 

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. 

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

o kuratorach sądowych. 

19. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw. 

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

Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535). 

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

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk senacki nr 534). 
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22. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Sądzie Najwyższym. 

23. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks postępowania cywilnego. 

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

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

26. Wolne wnioski. 

 
 
 

Posiedzenie Prezydium Rady:  10 lutego 2014 r., godz. 14.30 

 
Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

    w 2014 r.: 4-7 marca, 18-21 marca, 8-11 kwietnia, 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. 

(3 marca, 17 marca, 7 kwietnia, 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. 

 


