
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 131 Nr posiedzenia: 238

Data posiedzenia:  19 października 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący komisji Ustawodawczej

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 karny –
(druk senacki nr 62 ;przedstawiciel wnioskodawców – senator Piotr Zientarski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji: Krzysztof Piesiewicz, Jacek Swakoń,senatorowie członkowie
Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Bohdan Paszkowski,
Krzysztof Piesiewicz, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępcac dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Grażyna
Stanek,

− zastępcac dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Tomasz
Jaskłowski,

− zastępcac dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech
Ulitko,

− gł. specjalista w Departamentu Legislacyjno-Prawnym Marcin
Mazuryk,

− prokurator w Departamentu Legislacyjno-Prawnym Agnieszka
Władzińska,

− naczelnik wydziału w Departamentu Legislacyjno-Prawnym Marcin
Gubała,

− Związek Banków Polskich:
− radca prawny Jerzy Bańka,

− Naczelna Rada Adwokacka
− Sekretarz Andrzej Siemiński,

− Krajowa Rada Notarialna:
− wiceprezes, skarbnik Andrzej Urbanik,
− członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie Robert Dor,
− członek Krajowej Rady Notarialnej Zbigniew Klejment,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata
Mandylis, Marek Jerentowski, Mirosław Reszczyński.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom przypomniał, że jest to kolejne posiedzenie połączonych dotyczące tego

projektu ustawy. Projekt przewiduje szczególną regulację dokonywanych przez notariuszy czynności,
których przedmiotem jest 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 dyskusji udział wzięli: senator Zientarski, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Andrzej Urbanik,
senatorowie Mariusz Witczak, Krzysztof Piesiewicz, notariusz Rober Dor, radca prawny Jerzy Bańka,
Zbigniew Klejment z Krajowej Rady Notarialnej oraz reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości
Wojciech Ulitko.
Reprezentanci Krajowej Rady Notarialnej wyrazili obawę, iż propozycje poprawek do projektu ustawy
mogą godzić w zasadę słusznego wynagrodzenia dla notariuszy za dokonywane czynności notarialne.
Decyzją przewodniczącego obradom senatora Piotra Zientarskiego z powodu braku wymaganego
kworum dyskusja będzie kontynuowana i że głosowanie nad projektem odbędzie się w terminie
późniejszym.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.

Ad. 2 Projekt ustawy przedstawił ekspert ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Marek
Jerentowski. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. stwierdzającego niezgodność przepisu
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy– z Konstytucją RP. Wyrok Trybunału
nie powoduje konstrukcyjnej luki w prawie, ponieważ dotychczasowe zabójstwa kwalifikowane są
nadal karane, tyle że – na mocy przepisu podstawowego (art. 148 § 1) – karą zakreśloną „widełkami”
analogicznymi do zabójstwa zwykłego.
Propozycja zmierza do przywrócenia w art. 148 kwalifikowanego typu zabójstwa karanego karą
surowszą niż w przypadku zabójstwa zwykłego. Jednocześnie pozwoli to sądowi – jeżeli zajdą
okoliczności wskazane w ustawie – na nadzwyczajne złagodzenie kary
Uwagi do projektu przedstawili: dyrektor Grażyna Stanek reprezentująca Ministerstwo
Sprawiedliwości oraz mecenas Andrzej Siemiński z naczelnej Rady Adwokackiej.
Decyzją przewodniczącego obradom senatora Piotra Zientarskiego z powodu braku wymaganego
kworum głosowanie nad projektem odbędzie się w terminie późniejszym.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


