
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka
i Praworządności

oraz Komisji
Ustawodawczej

oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Nr posiedzenia: 52 Nr posiedzenia: 106 Nr posiedzenia: 68

Data posiedzenia: 4 listopada 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Kazimierz Mariusz Kleina – zastępca przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki  nr 342).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
− z-ca dyrektora departamentu legislacyjno-prawnego Jan Bołonkowski,
− naczelnik wydziału prawa gospodarczego w departamencie legislacyjno-

prawnym Jolanta Hendzel,
− sędzia w departamencie legislacyjno-prawnym Zofia Fedorowicz,

− Związek Banków Polskich:
− radca prawny, dyrektor ds. legislacyjno prawnych Jerzy Bańka,
− radca prawny, dyrektor ds. legislacyjno prawnych Tadeusz Białek,

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− ekspert prawny Patrycja Rogowska-Tomaszycka,

− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
− specjalista z departamentu polityki konsumenckiej Bartosz Kostur,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Ustawę omówił minister Zbigniew Wrona. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego
porządku prawnego uregulowań dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsumencka. Postępowanie upadłościowe
wobec osoby fizycznej będzie mogło być przeprowadzone tylko wówczas, gdy niewypłacalność osoby
fizycznej powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności.
W dyskusji głos zabrali: Minister Zbigniew Wrona oraz senatorowie Jan Wyrowiński, Kazimierz
Kleina, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Iwan, Leon Kieres, Łukasz Abgarowicz oraz Krzysztof
Piesiewicz.



Przedstawiciel Biura Legislacyjnego w przedstawionej opinii nie miał uwag do powyższej nowelizacji.
Senatorowie wyrazili obawę, że z uwagi na charakter proponowanych zmian w ustawie i dla
zapewnienia rzetelności procesu legislacyjnego, konieczne jest dokładne zaznajomienie się z materią
ustawy oraz z nadesłanymi do komisji opiniami. W związku z powyższym senator Leon Kieres zgłosił
wniosek o odroczenie prac nad ustawą do następnego posiedzenia połączonych komisji.

Konkluzja: Komisje wnoszą o odroczenie do najbliższego posiedzenia połączonych komisji w celu przygotowania
propozycji legislacyjnych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


