
 

Projekt 

 

PORZĄDEK OBRAD 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

w dniach 8-10 stycznia 2020 r. 

 

8 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS 

9 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS 

10 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS 

 

1.  Przyjęcie porządku obrad w dniach 8-10 stycznia 2020 r. 

 

2.  Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS 

 

3. Informacje i komunikaty 

 

4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych: 

 

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę  

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; 

 

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

Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 

ustaw; 

 

4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 

a. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku, 

(B 482) 

b. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia 

siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych 

oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, (B 483) 
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c. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych, (B 484) 

d. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, (B 485) 

e. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub 

ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych, (B 486) 

f. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości 

miejscowej (B 487); 

 

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

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk sejmowy nr 89); 

 

4.5. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do rządowego projekt ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  

(druk sejmowy nr 45-A); 

 

4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk sejmowy nr 87); 

 

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

Kodeks karny; 

 

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

Prawo o prokuraturze; 

 

4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – Karta Praw 

Podatnika; 
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4.10. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na 

indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 114); 

 

4.11. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym 

świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk sejmowy nr 118); 

 

UZUPEŁNIENIE: 

 

4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowych i sądom 

rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów 

okręgowych i sądów rejonowych (B 469); 

 

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

o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(druk sejmowy nr 119); 

 

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów 

 

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.  Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg 

 

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad 

przetwarzaniem danych osobowych 
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10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy 

wymiaru sprawiedliwości 

 

11.  Cofnięcia zgłoszeń 

 

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  

i asesora sądowego: 

 

12.1. Mianowanie ASESORÓW w sądach powszechnych 

(Apelacja: Białostocka, Krakowska, Rzeszowska, Szczecińska – 15 aplikantów) 

 

12.2. Mianowanie ASESORÓW w sądach powszechnych 

(Apelacja: Lubelska, Warszawska – 21 aplikantów) 

 

12.3. Mianowanie ASESORÓW w sądach powszechnych 

(Apelacja: Gdańska, Łódzka – 25 aplikantów) 

 

12.4. Mianowanie ASESORÓW w sądach powszechnych 

(Apelacja: Katowicka, Poznańska, Wrocławska – 20 aplikantów) 

 

12.5. SR w Wejherowie MP z 2019 r., poz. 479 (4 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.6. SR w Kielcach MP z 2019 r., poz. 581 (6 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.7. SA w Łodzi MP z 2019 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce) 

 

12.8. SO w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 770 (3 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.9. SO w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.10. SO w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 179 (4 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.11. SO w Łodzi MP z 2019 r., poz. 698 (2 kandydatów na 1 miejsce) 
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12.12. SO w Łodzi MP z 2019 r., poz. 479 (13 kandydatów na 6 miejsc) 

 

12.13. SO w Łodzi MP z 2019 r., poz. 178 (1 kandydat na 1 miejsce) 

 

12.14. SO w Piotrkowie Trybunalskim MP z 2019 r., poz. 667 (7 kandydatów na 1 miejsce) 

 

12.15. SR w Koninie MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce) 

 

 

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY: 

 

12.16. SR w Płońsku MP z 2019 r., poz. 578 

 

12.17. SR w Płońsku MP z 2019 r., poz. 578 

 

12.18. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 

 

12.19. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 

 

13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska 

 

14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów 

 

15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku 

 

16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku 

 

17. Wolne wnioski 

 

PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY 
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kolejne posiedzenia Prezydium KRS: 

27 stycznia 2020 r. godz. 11:00 

17 lutego 2020 r. godz. 11:00 

9 marca 2020 r. godz. 11:00 

30 marca 2020 r. godz. 11:00 

20 kwietnia 2020 r. godz. 11:00 

11 maja 2020 r. godz. 11:00 

25 maja 2020 r. godz. 11:00 

15 czerwca 2020 r. godz. 11:00 

6 lipca 2020 r. godz. 11:00 

27 lipca 2020 r. godz. 11:00 

 

kolejne posiedzenia plenarne KRS: 

28-31 stycznia 2020 r. od godz. 10:00 

18–21 lutego 2020 r. od godz. 10:00 

18 lutego 2020 – jubileusz 30-lecia KRS 

10–13 marca 2020 r. od godz. 10:00 

31 marca – 3 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00 

21–24 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00 

12–15 maja 2020 r. od godz. 10:00 

26–29 maja 2020 r. od godz. 10:00 

16–19 czerwca 2020 r. od godz. 10:00 

7–10 lipca 2020 r. od godz. 10:00 

28–31 lipca 2020 r. od godz. 10:00 


