
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 89 Nr posiedzenia: 167

Data posiedzenia:  26 marca 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 369;
przedstawiciel wnioskodawców – senator Zbigniew Cichoń).

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk
senacki nr 401; przedstawiciel wnioskodawców  –  senator Bohdan Paszkowski).

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk
senacki nr 403; przedstawiciel wnioskodawców – Piotr Zientarski).

4. Pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki nr 380;
przedstawiciel wnioskodawców – senator Mariusz Witczak).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Marek Trzciński, Piotr
Zientarski,

− przedstawiciel wnioskodawców senator Mariusz Witczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grażyna

Stanek,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Anita

Kołakowska,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Wiktor Tulej,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Grażyna Taładaj,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Elżbieta Golik-

Dobiszewska,
− zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Tomasz

Jaskłowski,
− asystent podsekretarza stanu Katarzyna Topczewska,

− Krajowa Rada Notarialna:
− członek KRN Lech Borzemski,
− członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie Robert Dor,

− Naczelna Rada Adwokacka:
− przewodniczący Komisji do spraw Prac Parlamentarnych Rafał

Dębowski,
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− Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa:
− pełnomocnik Zarządu Paweł Grzesik,

− Związek Banków Polskich:
− dyrektor Zespołu Legislacyjno-Prawnego Jerzy Bańka,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Marek
Jarentowski, Katarzyna Konieczko, Agata Karwowska-Sokołowska Beata
Mandylis.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Marek Jarentowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art.
213 § 2 kodeksu karnego w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnionego
interesu”, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne.
Do projektu ustawy pozytywnie ustosunkował się podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości Zbigniew Wrona.
W dyskusji głos zabrali: senatorowie Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz i Piotr
Zientarski, legislator Marek Jarentowski, minister Zbigniew Wrona, dyrektor Grażyna Stanek,
senator Jan Rulewski, legislator Beata Mandylis oraz senatorowie Stanisław Gogacz, Krzysztof
Piesiewicz i Zbigniew Cichoń.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Zbigniew
Cichoń.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 369S).

Ad. 2 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Bohdan Paszkowski.
Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. Trybunał orzekł, iż art. 540 §2 kodeksu postępowania
karnego w zakresie, w jakim ogranicza dopuszczalność wznowienia postępowania na korzyść
oskarżonego tylko do przypadków, w których uznany przez Trybunał Konstytucyjny za
niekonstytucyjny przepis prawny stanowił podstawę skazania lub warunkowego umorzenia, jest
niezgodny z konstytucją.
Projekt ustawy nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Bohdan
Paszkowski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 401S).
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Ad. 3 Projekt ustawy omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Marek Jarentowski.
Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008. Trybunał orzekł, że art. 3986  §2 i 3 w związku z art. 3984 §1
pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie – bez wezwania
do usunięcia braków – skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 §1 pkt 3
k.p.k., jest niezgodny z konstytucją.
W dyskusji udział wzięli: minister Zbigniew Wrona, senatorowie Stanisław Piotrowicz i Bohdan
Paszkowski oraz legislator Marek Jarentowski.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 403S).

Ad. 4 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Mariusz Witczak.
Projekt zmierza do ustanowienia w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie szczególnej
regulacji dotyczącej dokonywanych przez notariusza czynności, których przedmiotem jest
przeniesienie prawa za zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności. Zmiana polegałaby na
tym, że na żądanie osoby dokonującej tych czynności notariusz będzie miał obowiązek, a nie, jak
dotychczas, prawo przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Ma to zwiększyć
bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.
W dyskusji udział wzięli: senator Mariusz Witczak, adwokat Rafał Dębowski, senator Stanisław
Piotrowicz, minister Zbigniew Wrona, dyrektor Jerzy Bańka, notariusz Lech Borzemski, reprezentant
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Paweł Grzesik, senator Krzysztof
Piesiewicz, notariusz Robert Dor, dyrektor Tomasz Jaskłowski, senatorowie Stanisław Gogacz, Piotr
Zientarski i Leon Kieres.
Przewodniczący obradom zauważył, że ze względu na wagę i duży stopień skomplikowania
proponowanych uregulowań ustawowych senatorowie potrzebują więcej czasu na dokładniejsze
zaznajomienie się z tym projektem. W związku z tym senator Stanisław Piotrowicz poprosił
obecnych na posiedzeniu gości o nadsyłanie swoich opinii i uwag na piśmie w terminie do
15 kwietnia br., a następnie zgłosił wniosek o odroczenie prac nad ustawą.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytanie projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


