
 

Projekt 

 

PORZĄDEK OBRAD 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 20-23 listopada 2018 r. 

 

20 listopada – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS 

21 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS 

22 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS 

23 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS 

 

1.  Przyjęcie porządku obrad w dniach 20-23 listopada 2018 r. 

 

2.  Przyjęcie Protokołu: 

 

 Nr 13/2018 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach  

9-12 października 2018 r.; 

 Nr 14/2018 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach  

16-19 października 2018 r.; 

 

3.  Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS 

 

4.  Informacje i komunikaty 

 

5.  Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych: 

 

5.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma 

Przemysłu Przyszłości (druk sejmowy nr 2960); 
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5.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  

(druk sejmowy nr 2989); 

 

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

Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2988); 

 

5.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk sejmowy nr 

2987); 

 

5.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa; 

 

5.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 

 

A zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków 

technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące 

do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu 

komunikacyjno-monitorującego – B419; 

 

B zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków 

wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru 

elektronicznego – B421; 

 

C w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego 

lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego – B418; 

 

D zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia  

o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych  

z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków – 

B420; 
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5.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism 

sądowych w postępowaniu cywilnym (B409); 

 

6.  Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. 

 

7.  Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki 

zawodowej sędziów. 

 

8.  Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji  

i lustracji. 

 

9.  Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg. 

 

10.  Cofnięcia zgłoszeń 

 

11.  Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  

i asesora sądowego: 

 

SĄDY POWSZECHNE 

 

11.1. SA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 323 (16 kandydatów na 9 miejsc) 

 

11.2. SA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 443 (3 kandydatów na 1 miejsce) 

 

11.3. SO w Bydgoszczy MP z 2018 r., poz. 274 (22 kandydatów na 7 miejsc) 

 

11.4. SO w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 274 (61 kandydatów na 27 miejsc) 

 

11.5. SO w Słupsku MP z 2018 r., poz. 274 (14 kandydatów na 4 miejsca) 
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SĄDY ADMINISTRACYJNE 

 

11.6. WSA w Gdańsku M.P. z 2017 r., poz. 1059 (10 kandydatów na 1 miejsce) 

 

11.7. Asesorzy do WSA w Gliwicach M.P. z 2018 r., poz. 706 (6 kandydatów na 2 miejsca) 

 

12.  Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów 

 

13.  Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku 

 

14.  Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku 

 

15.  Utrata prawa do stanu spoczynku 

 

16.  Wolne wnioski. 

 

17.  Polityka informacyjna KRS. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY 

 

 

posiedzenia Prezydium Rady: 

3 grudnia 2018 r., godz. 10:00 

kolejne posiedzenia plenarne KRS: 

4-7 i 11-13 grudnia 2018 r., od godz. 10:00 

8-11 stycznia 2019 r., od godz. 10:00 

22-25 stycznia 2019 r., od godz. 10:00 

 


