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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 3 lutego 2010 r.
Druk nr 751 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 lutego 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1 i 2.
Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Piotr
Zientarski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 2 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Wniosek sen.
S. Gorczycy

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w pkt 10 w lit. a po wyrazach "świadczenia z ubezpieczenia
społecznego" skreśla się przecinek oraz dodaje się wyrazy "jak również
wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

i instytucjach rynku pracy", a także skreśla się wyrazy "wypłacanych
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4.
2)

w art. 1 w pkt 10 w lit. c:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 7 – 10" zastępuje się wyrazami
"ust. 7 – 11",
b) ust. 7 – 10 otrzymują brzmienie:
"7.

W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

komornik

na wniosek dłużnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4,
na wniosek wierzyciela, może obniżyć wysokość opłat,
o których mowa w ust. 1 i 2.
8. Rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 7, komornik
uwzględnia nakład pracy związany z egzekucją świadczenia lub
sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego
dochodów.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni
od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia
doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio
w ust. 3 albo ust. 4.

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
komisję

-210. Komornik rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 7,
w terminie 7 dni.",
c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11. W razie oddalenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, ponowny
wniosek

o

obniżenie opłaty,

oparty na tych samych

okolicznościach, które stanowiły uzasadnienie oddalonego
wniosku, podlega odrzuceniu.";

3)

w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w ust. 8 po wyrazach "wnosi się" dodaje się

Poprawka
KPCPP

wyrazy "do sądu";

4)

w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w ust. 10 po wyrazach "sąd może" dodaje się

Poprawka
KPCPP

wyrazy "w wyjątkowych wypadkach" oraz po wyrazach "o których
mowa w ust. 1 i 2" dodaje się wyrazy ", jednakże nie więcej niż
o 50%".
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