
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Data posiedzenia:  9 lipca 2008 r.

Nr posiedzenia: 29

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 roku ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do
Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi
z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie
swobodnego przepływu osób  (druk senacki nr 190,  druki sejmowe nr 552 i 622).

2. Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 roku ustawy
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie
innych ustaw (druk senacki nr 187,  druki sejmowe nr 218, 219 oraz 613).

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie – członkowie komisji,
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Agata Karwowska-

Sokołowska oraz Jakub Zabielski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz Stanu Łukasz Rędziniak,
− sędzia w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Zofia Fiedorowicz,
− ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. Tomasz

Stawecki,
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− podsekretarz stanu Czesława Ostrowska,
− główny specjalista w Departamencie Migracji Marcin Parnowski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława
Ostrowska. Celem ustawy jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do postanowień dwóch
dokumentów: Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony
a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób oraz
uzupełniającego ją Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi
z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób,
w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej.
Przywołane umowy stanowią podstawę stosowania wobec Konfederacji Szwajcarskiej przepisów
wspólnotowych o swobodnym przepływie osób. Przepisy te dotyczą m.in. warunków wjazdu na teren
drugiej strony i pobytu na nim obywateli jednej ze stron i członków ich rodzin oraz ich uprawnienia w
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zakresie podejmowania i wykonywania pracy najemnej lub działalności gospodarczej na własny
rachunek. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, a ponadto postanowienia dotyczące nabywania
nieruchomości.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia w art. 9
opiniowanej ustawy analogicznej poprawki, która odnosiłaby się do art. 34a ustawy o świadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Minister C. Ostrowska zgodziła się z przedstawioną uwagą.
Pozostałe zapisy zawarte w ustawie nie budziły zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do art. 9
ustawy.
Komisja przyjęła przedstawioną poprawkę.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie  poprawki do ustawy.

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Celem
opiniowanej ustawy jest uproszczenie postępowania rejestrowego przez ograniczenie sądowego
badania wniosku o wpis. Usprawnienie funkcjonowania rejestru zastawów jest niezbędne, gdyż
występujące w praktyce trudności z interpretacją przepisów nie pozwalają na przeprowadzenie
szybkiego i sprawnego postępowania rejestrowego. Ponadto w ustawie dokonano niezbędnych zmian,
dzięki którym możliwe będzie wykonanie obowiązku nałożonego na organy władzy publicznej na
podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił uwagi do nowelizacji, do których w trakcie dyskusji
odnieśli się minister Ł. Rędziniak oraz profesor Tomasz Stawecki.
Senator Stanisław Piotrowicz zaproponował pięć poprawek precyzujących przepisy ustawy.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie pięciu poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Owczarek


