
Projekt  z dnia  20 maja 2014  r. 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

 

w dniach 27-30 maja 2014 roku 

 

posiedzenie wyjazdowe – KRAKÓW  

 

 

 

 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2014 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa  

w dniach 6-9 maja 2014 r. 

2. Informacje i Komunikaty. 

3. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej sędziów. 

4. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.  

5. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku. 

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

sędziów. 

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

8. Rozpatrzenie wniosków o uhonorowanie szczególnie zasłużonych sędziów, którzy  

przeszli w stan spoczynku. 

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. 

10. Zajęcie stanowiska w przedmiocie pisma Dyrektora Departamentu Sądów, 

Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie ewentualnego naruszenia 

przez sędziów zasad etyki sędziowskiej. 

11. Propozycje zmian w Regulaminie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady 

Sądownictwa w związku ze zmianami w usp oraz w ustawie o Krajowej Radzie 

Sądownictwa. 

12. Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 21 marca br. 

na pismo Przewodniczącego KRS z dnia 6 marca br. w sprawie problemów 

związanych z doręczaniem przesyłek sądowych po zmianie w dniu 1 stycznia 2014 r., 

operatora pocztowego oraz sprawa zajęcia ewentualnego stanowiska przez KRS  

w przedmiocie ww. problemu. 
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13. Sprawa zajęcia stanowiska w przedmiocie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego 

ewentualnej niezgodności art. 11 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia  

12 maja 2011 r. o  Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji 

RP w świetle uchwał podjętych podczas Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń 

Ogólnych Sędziów Okręgów, które odbyło się 26 lutego 2014 r.:  

a) w sprawie warunków przechodzenia sędziów w stan spoczynku – uchwała Nr 3 

b) o ordynacji wyborczej do Krajowej Rady Sądownictwa – uchwała Nr 4 

c) o sytuacji pracowników sądów – uchwała Nr 5. 

14. Sprawa ewentualnego zajęcia stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa  

w przedmiocie korespondencji pomiędzy Prezesem Trybunału Konstytucyjnego  

a Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie udostępnienia Trybunałowi 

dokumentów niejawnych dotyczących toczącej się przed Trybunałem sprawy K 23/11. 

15. Sprawa zajęcia stanowiska w odniesieniu do Komunikatu Komisji Europejskiej  

„EU Justice Agenda for 2020” COM (2014) 144. 

16. Pismo zawierające wniosek o zajęcie stanowiska w przedmiocie wyjaśnienia 

wątpliwości konstytucyjnych dotyczących przepisów usp, które tworzą nowe 

stanowisko orzecznicze „referendarza sądowego – stażysty - aplikanta sędziowskiego”  

w szczególności art.153a i następne cyt. ustawy. 

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

Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz niektórych innych ustaw. 

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

Kodeks karny. 

19. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o ochronie pokrzywdzonego  

i świadka. 

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

Kodeks karny. 

21. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks karny. 

22. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny 

oraz niektórych innych ustaw. 

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

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
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24. Propozycja opinii do sprawozdania Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2292). 

25. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o specjalnym podatku 

węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2351). 

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

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (druk senacki nr 629). 

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

Kodeks Karny (druk senacki nr 628). 

28. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy – Prawo 

restrukturyzacyjne. 

29. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów 

ubiegających się o wpis  na listę adwokatów albo radców prawnych. 

30. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania  

i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów 

wojskowych. 

31. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu 

sędziego. 

32. Wolne wnioski. 

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady:  26 maja 2014 r., godz. 19.00 - Kraków 

 

 

Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:  

    w 2014 r.: 10-13 czerwca, 29 lipca-1 sierpnia, 2-5 września, 14-17 października,  

                           4-7 listopada,  9-12 grudnia. 

               (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. 


