
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 337 Nr posiedzenia: 201

Data posiedzenia:  12 sierpnia 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do projektu
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń, Stanisław
Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji:
Zbigniew Cichoń, Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Igor Dzialuk,
− naczelnik Wydziału Prawa Państwowego w Departamencie

Legislacyjno-Prawnym Marcin Gubała,
− główny specjalista w Departamencie Kadr, sędzia Agnieszka Błach,
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zbigniew

Pałka,

− Krajowa Rada Sądownictwa:
− wiceprzewodniczący Ryszard Pęk,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna
Konieczko.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu zgłosił wraz

z senatorem Leonem Kieresem poprawki (łącznie 14) do projektu ustawy o Krajowej Radzie
Sadownictwa. Poprawki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom (czasem sprzecznym) Krajowej Rady
Sadownictwa, ministra sprawiedliwości oraz uczestników konsultacji przeprowadzonych nad projektem.
Są wśród nich zarówno poprawki redakcyjne (nr 1, 3, 9), legislacyjne (częściowo nr 12) jak
i merytoryczne (wszystkie pozostałe). Poprawka nr 2 ma na celu uzupełnienie katalogu kompetencji
KRS. Poprawka nr 4 zmierza do wyeliminowania komisji z wyliczenia wskazującego organy KRS.
Poprawka nr 5 ma na celu nałożenie na przewodniczącego KRS obowiązku poinformowania
pozostałych członków rady o ustalonym przez siebie podziale czynności między
wiceprzewodniczących. Poprawka nr 6 doprecyzowuje odesłanie do ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych poprzez wskazanie organu właściwego do ustalania dodatków przysługujących sędziom
delegowanym do Biura KRS. Poprawka nr 7 wprowadza obowiązek poinformowania uczestnika
postępowania przed KRS o terminie posiedzenia plenarnego Rady, na którym ma być rozpatrywana jego
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sprawa. Poprawka nr 8 doprecyzowuje przesłanki wyłączenia członka KRS ze składu zespołu, którego
zadaniem jest przygotowanie określonej sprawy na posiedzeniem plenarne Rady. Poprawka nr 10
doprecyzowuje określenie materiału, na podstawie którego KRS podejmuje uchwały w sprawach
indywidualnych, oraz wprowadza możliwość żądania od uczestnika postępowania pisemnych
wyjaśnień. Poprawka nr 11 ma na celu uszczegółowienie kwestii proceduralnych związanych
z postępowaniem dotyczącym rozpatrywania i oceny kandydatur na stanowiska sędziowskie, w tym
zagwarantowanie większej transparentności decyzji podejmowanych przez KRS w tym zakresie.
Poprawka nr 12 zmierza do ujęcia w odrębnej jednostce redakcyjnej kwestii uzasadniania uchwał KRS
oraz wprowadza regulację odnoszącą się do kwestii prawomocności tychże uchwał. Poprawka nr 13 ma
na celu skrócenie terminu na wniesienie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z miesiąca
do dwóch tygodni, a ponadto wyłączenie tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego w sprawach
rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na skutek odwołań. Poprawka nr 14 jest podyktowana
koniecznością zapewnienia spójności systemu w zakresie prawa do wniesienia odwołania do Sądu
Najwyższego.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk odniósł się pozytywnie do
przedstawionych poprawek.
Wszystkie proponowane poprawki komisje poparły jednogłośnie.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje poparły 14 poprawek do projektu ustawy (druk nr  935Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


