
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia

Komisji
Gospodarki Narodowej

oraz Komisji Praw Człowieka
i Praworządności

oraz Komisji
Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 76 Nr posiedzenia: 58 Nr posiedzenia: 112

Data posiedzenia:  13 listopada 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych - cd. (druk senacki nr 342,
druki sejmowe nr  831, 1052 i 1051-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan
Bołonkowski

− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Barbara
Niesłuchowska

− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
− dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Monika Stec

− Związek Banków Polskich:
− dyrektor Jerzy Bańka

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− prawnik w Departamencie Prawnym Patrycja Rogowska - Tomaszycka
− ekspert Dorota Juzali

− Stowarzyszenie Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych
Polska-Europa:
− prezes Irena Buczyńska
− prawnik stowarzyszenia adw. Monika Skibińska

− Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Syndyków, Likwidatorów
i Sanatorów:
− wiceprezydent Witold Missala

− Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce:
− dyrektor generalny Andrzej Roter

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Szymon Giderewicz



Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że posiedzenie jest drugim z
kolei spotkaniem poświęconych rozpatrzeniu przedmiotowej ustawy i poprosił przedstawiciela
Ministerstwa Sprawiedliwości o odniesienie się do propozycji poprawek zgłoszonych przez Związek
Banków Polskich na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 4 listopada br.
Zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski negatywnie odniósł się do
zmian proponowanych przez Związek Banków Polskich. Podkreślił, że zmieniłyby one całą filozofię
przyjętej regulacji. Podobne stanowisko zaprezentowała Dyrektor Departamentu Polityki
Konsumenckiej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów pani Monika Stec.
W dyskusji głos zabierali, sygnalizując potrzebę wprowadzenia zmian w rozpatrywanej ustawie,
przedstawiciele organizacji finansowych oraz stowarzyszających syndyków. Propozycje zmian
dotyczyły m.in. wydłużenia vacatio legis, współpracy upadłego z syndykiem, zaspokajania roszczeń
wierzycieli, postępowania upadłościowego wobec dłużnika pozostającego w związku małżeńskim.
Senatorowie podkreślali skomplikowaną materię ustawy i wyrażali dezaprobatę wobec braku
konsultacji, na etapie prac sejmowych, z zainteresowanymi środowiskami m.in. z syndykami
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski poprosił Biuro Legislacyjne o
przygotowanie roboczego zestawienia wszystkich proponowanych zmian w ustawie i poinformował o
zwołaniu kolejnego posiedzenia połączonych komisji w dniu 18 listopada, w celu wypracowania
ostatecznego stanowiska komisji.

Konkluzja: Komisje postanowiły kontynuować obrady na kolejnym posiedzeniu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


