
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 107 Nr posiedzenia: 194

Data posiedzenia:  12 maja 2009 r.

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

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
(druk senacki nr 380; przedstawiciel wnioskodawców – senator Mariusz
Witczak).

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego (druk senacki nr 531; przedstawiciel
wnioskodawców – senator Leon Kieres).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji: Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr
Wach,senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz,
Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr
Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Tomasz
Jaskłowski,

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech
Ulitko,

− starszy specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym
Krzysztof Leoszkiewicz,

− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
− starszy specjalista w Departamencie Spraw Parlamentarnych Kamila

Michalak,
− Krajowa Rada Notarialna:

− członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie Robert Dor,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Aldona Figura,
Marek Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Stanisław Piotrowicz przypomniał, że jest to już kolejne posiedzenie

połączonych komisji poświęcone rozparzeniu tej ustawy. Projekt przewiduje szczególną
regulację dokonywanych przez notariuszy czynności, których przedmiotem jest
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przeniesienie prawa za zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności w walucie
polskiej lub obcej. Zmiana polega na tym, że na żądanie osoby dokonującej tych czynności
notariusz będzie miał obowiązek – a nie, jak dotychczas, prawo – przyjąć na przechowanie
pieniądze. W trakcie poprzedniego posiedzenia senatorowie podnosili m.in. problem
odpowiedzialności notariusza za przyjęty depozyt oraz kwestię odpłatności za usługi
świadczone w tym zakresie przez notariusza.
W dyskusji udział wzięli: senator Stanisław Piotrowicz, notariusz Rober Dor, senatorowie Leon
Kieres, Zbigniew Romaszewski, Piotr Wach, Piotr Zientarski oraz przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości Wojciech Ulitko i Tomasz Jaskłowski.
Przewodniczący Stanisław Piotrowicz zwrócił uwagę na to, że przed podjęciem ostatecznego
stanowiska połączone komisje powinny zapoznać się z opinią zainteresowanych podmiotów,
w szczególności ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości.
W związku z tym senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o odroczenie prac nad ustawą.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.

Ad. 2 Projekt ustawy przedstawił ekspert ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Marek Jarentowski.
Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. Trybunał orzekł o niezgodności art. 24 §1 pkt 5
w związku z art. 27 §1 i art. 127 §3 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim
nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji z art. 2
w związku z art. 78 konstytucji.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Ulitko przychylnie ustosunkował się do
przedstawionego projektu.
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 posiedzeniu 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.


