
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 91 Nr posiedzenia: 169

Data posiedzenia:  26 marca 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 502; druki sejmowe nr 1368 i 1723).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
(druk senacki nr 503; druki sejmowe nr 1228 i 1722).

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,
− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Wiktor Tulej,
− asystent podsekretarza stanu Katarzyna Topczewska,

− Rządowe Centrum Legislacyjne:
− dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Piotr Gryska,

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

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt ustawy omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Beata

Mandylis. Ustawa ta stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. 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.c., jest niezgodny z konstytucją. Głos zabrał dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa w Rządowym Centrum Legislacyjnym Piotr Gryska. Projekt ustawy nie
budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.
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Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, dyrektor Jan
Bołonkowski. Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. Trybunał orzekł, iż art. 39318 §2 kodeksu
postępowania cywilnego w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia
w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, jest
niezgodny z konstytucją. Artykuł 39318 został uchylony, jednak nowelizowany ustawą art. 3941 §2
ma takie samo brzmienie jak przepis zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, stąd
konieczna jest interwencja ustawodawcy.
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 Leon
Kieres.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


