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MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 lipca 2020 r.
Poz. 595

UCH WAŁA NR 4 1 5 /2 0 2 0
K RAJ O WEJ RADY SĄDO WN ICTWA
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020 r. poz. 190 i 1086) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady
Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192), po § 26
dodaje się § 26a w następującym brzmieniu:
„§ 26a. 1. Rada, Prezydium Rady i zespół członków mogą odbywać swoje posiedzenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (posiedzenie zdalne) oraz głosować w trybie obiegowym w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Członek Rady uczestniczący w posiedzeniu zdalnym może brać w nim udział stacjonarnie w siedzibie Rady
albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Głosowanie obiegowe odbywa się w trybie określonym odrębnymi przepisami.
4. O odbyciu posiedzenia w trybie zdalnym lub głosowaniu obiegowym decyduje:
1)

Przewodniczący Rady – w odniesieniu do posiedzenia Rady lub Prezydium;

2)

przewodniczący zespołu – w odniesieniu do posiedzenia zespołu.

5. Jeżeli posiedzenie odbywa się w trybie zdalnym, w protokole posiedzenia zamieszcza się o tym wzmiankę
oraz wskazuje się, którzy członkowie Rady wzięli udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Potwierdzenie logowania członków Rady do systemu komunikacji elektronicznej stanowi załącznik do
protokołu.
6. Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie jawne może zostać przeprowadzone w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania obsługującego głosowanie (głosowanie elektroniczne) albo imiennie. Głosowanie imienne
w trybie zdalnym odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obradom lub osoba przez niego wyznaczona wyczytuje nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków Rady uczestniczących zdalnie w posiedzeniu.
7. W razie złożenia wniosku o głosowanie tajne podczas posiedzenia plenarnego Rady organizowanego w trybie
zdalnym, głosowanie to odbywa się elektronicznie lub przez oddanie głosów do urny udostępnionej uczestnikom głosowania w miejscu i w czasie określonych przez przewodniczącego obradom. O formie głosowania tajnego rozstrzyga
ostatecznie Rada. Jeżeli głosowanie tajne odbywa się elektronicznie, nie stosuje się § 13 ust. 2–4, a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obradom.”.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa: L. Mazur

