
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 112 Nr posiedzenia: 203

Data posiedzenia:  27 maja 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (druk senacki nr 539, przedstawiciel
wnioskodawców – senator Zbigniew Cichoń).

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

− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− sędzia w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Piotr Pełczyński,

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

Michalak,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Marek
Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt inicjatywy ustawodawczej na prośbę przewodniczącego obrad omówił przedstawiciel Biura

Legislacyjnego mecenas Marek Jarentowski.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 roku (sygn. P 17/07), który orzekł
o niezgodności z konstytucją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie,
w jakim stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną jak
od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości
przedmiotu zaskarżenia w apelacji. Przy stosunkowo niewielkiej wartości przedmiotu zaskarżenia
może się zdarzyć, iż opłata od apelacji będzie nadmiernym obciążeniem finansowym, co z kolei
może doprowadzić do zmniejszenia dostępności do sądu.
Obecny na sali przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości nie miał uwag do projektu zmian
w ustawie. Jak stwierdził dyrektor Jan Bołonkowski w swoim wystąpieniu, przedstawiona przez
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komisje propozycja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Swoje uwagi do projektu ustawy w dyskusji wyrazili senatorowie: Zbigniew Cichoń, Leon Kieres,
Jan Rulewski, Piotr Zientarski.
W wyniku dyskusji senator Marek Trzciński zgłosił poprawkę doprecyzowującą przepis art. 1
nowelizowanej ustawy, usuwającą wątpliwości związane z wysokością pobieranej opłaty od pozwu
i przedmiotu zaskarżenia.
Komisje w głosowaniu jednogłośnie przyjęły przedstawioną poprawkę.
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 539S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


