
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data posiedzenia:  8 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia: 119

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa
w 2008 roku” (druk senacki nr 576).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 509, 833,
1562 oraz 2004).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew
Romaszewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach.

− zaproszeni goście:
− sędzia Sądu Najwyższego w st. sp. Zbigniew Strus
− Krajowa Rada Sądownictwa:
− przewodniczący Stanisław Dąbrowski,

− Związek Banków Polskich:
− dyrektor Jerzy Bańka,
− radca prawny Tadeusz Białek,

− Narodowy Bank Polski:
− gł. specjalista w Departamencie Prawnym Anna-Jończyk Cholewińska,

− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− dyrektor Departamencie Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− sędzia w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Piotr Pełczyński,
− sędzia w Departamencie Sądów Powszechnych Joanna Kruszewska,
− sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Robert Zegadło,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Danuta Drypa,
Mirosław Reszczyński, Tomasz Snarski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Stanisław Dąbrowski przedstawił informację

o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2008. Za swoje główne zadania w 2008 roku
Rada uznała aktywny udział w tworzeniu nowego modelu sprawowania przez sądy wymiar
sprawiedliwości (po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodną
z Konstytucją możliwość powierzania asesorom sądowym przez Ministra Sprawiedliwości pełnienia
funkcji sędziowskich), dbałość o dobór najlepszych kandydatów na stanowiska sędziowskie,
działania w kierunku doprowadzenia do wzrostu wynagrodzeń sędziowskich oraz rozstrzygniecie
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sporu z Prezydentem RP w związku z odmową powołania przez niektórych rekomendowanych przez
KRS kandydatów na stanowiska sędziowskie.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Krzysztof Piesiewicz i Zbigniew
Romaszewski.
Senatorowie skierowali do Przewodniczącego KRS pytania dotyczące m.in. problemu przewlekłości
postępowań sądowych oraz możliwości usprawnienia funkcjonowania systemu wymiaru
sprawiedliwości

Konkluzja: Komisja zapoznała się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku.

Ad. 2 Ustawę przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona oraz
dyrektor Dep. Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski.
Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które spowodują, że hipoteka będzie efektywnym
i bardziej elastycznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Zmiany mają charakter
systemowy i porządkujący.
Senatorowie dysponowali opinią eksperta prof. dr hab. Jana Szachułowicza oraz opinią Biura
Legislacyjnego do projektowanej ustawy.
Uwagi do projektu zgłosił również obecny na posiedzeniu ekspert sędzia SN w stanie spoczynku
Zbigniew Strus.
Senator Piotr Wach zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który komisja przyjęła
w głosowaniu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkuzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


