NOTATKA
z posiedzenia Komisji
i Petycji

Praw

Człowieka,

Praworządności

Data posiedzenia: 2 lipca 2015 r.
Nr posiedzenia: 269

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Jan Rulewski.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Krajowej
Sądownictwa w 2014 roku” (druk senacki nr 927).

Rady

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Robert
Mamątow, Bohdan Paszkowski, Jan Rulewski, Aleksander
Świeykowski;


goście:
 Krajowa Rada Sądownictwa:
 przewodniczący Roman Hauser,
 wiceprzewodniczący płk Piotr Raczkowski,
 szef Biura KRS Grzegorz Borkowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Informację przedstawił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Hauser.
W 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi RP wnioski
o powołanie 442 osób na stanowiska sędziowskie oraz przyjęła 32 uchwały w sprawie
przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Do KRS wpłynęły także sprawy dyscyplinarne
dotyczące 152 sędziów.
W 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa ustanowiła medal „Zasłużony dla Wymiaru
Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, którym wyróżnionych zostało 47 sędziów.
W roku ubiegłym KRS zaopiniowała łącznie 189 projektów aktów normatywnych
dotyczących sądownictwa i sędziów.
Przewodniczący Roman Hauser podkreślił, że często KRS nie jest w stanie zająć
stanowisko w sprawie przedłożonych projektów ustaw ze względu na to, że wyznaczane są
zbyt krótkie terminy na przedstawienie opinii.
Przewodniczący KRS zwrócił również uwagę m. in. na potrzebę przyspieszenia prac
legislacyjnych nad ustawą przywracającą asesurę sądową i na konieczność wzmocnienia
kadry urzędniczej w sądach.
W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące m.in. kryteriów oceniania kandydatów na
stanowisko sędziego, uchwał KRS w przedmiocie powołania na stanowiska sędziowskie
uchylonych w postępowaniu odwoławczym przez Sąd Najwyższy, jakości pracy sędziów
w małych ośrodkach oraz udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości.
Senator Bohdan Paszkowski podjął polemikę ze stanowiskiem Rady wyrażonym
w uchwale z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie nacisków wywieranych na sądy
rozpoznające protesty wyborcze.
Wiceprzewodniczący KRS płk Piotr Raczkowski odniósł się do obaw i nadziei związanych

z wejściem w życie 1 lipca 2015 r. tzw. kontradyktoryjnej procedury karnej.
Konkluzja: Komisja zapoznała się z „Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014
roku” (druk senacki nr 927).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Opracowano w BPS

