
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia:  25 listopada 2009 r.

Nr posiedzenia: 143

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 697, druki sejmowe 2250, do druku 2250,
2415, do druku 2415).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks
postępowania karnego (druk senacki nr 697; druki sejmowe nr 753, 1724 i 1724-A).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie dekretu o należnościach
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 705, druki
sejmowe nr 2072, 2157 i 2157-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 695, druki sejmowe nr 1925, do druku
1925, 1763, do druku 1763, 2178, do druku 2178 i 2396).

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu
roszczeń w postępowaniu grupowym – (druk senacki nr 698, druki sejmowe
nr 1829 i 2414).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz,
Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− Departament Legislacyjno-Prawny:

− naczelnik Wiesława Kaczorowska,
− prokurator Beata Witaszka-Bereza,
− prokurator Grazyna Taładaj,
− sędzia Robert Zegadło,
− sędzia Piotr Pełczyński,
− gł. specjalista Hieronim Ostrowski,

− ekspert prof. Karol Weitz,
− Ministerstwo Finansów:
− Naczelnik wydz. w Dep. Finansowania Sfery Budżetowej Jarosław Oliwa,
− Naczelnik wydz. w Dep. Gospodarki Narodowej Halina Napiórkowska,,
− Radca ministra w Dep. Podatków VAT Urszula Osowska-Szyk,

− Ministerstwo Infrastruktury
− podsekretarz stanu Piotr Styczeń,
− z-ca Dyrektora Departamenu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa,
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− Naczelna rada Adwokacka
− członek NRA Rafał Dębowski,

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− prawnik Patrycja Rogowska-Tomaszewska,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Adam
Niemczewski, Beata Mandylis, Mirosław Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń. Ustawa

wprowadza do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przepisy dotyczące najmu okazjonalnego lokalu.
Regulacja ta ma na celu stymulację prawidłowego rozwoju rynku najmu poprzez usunięcie barier,
na jakie napotykają osoby fizyczne, pragnące w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
wynajmować lokale mieszkalne i legalnie czerpać dochody z tego tytułu.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował dwie
poprawki do ustawy.
Komisja przyjęła te poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Wacha.

Konkluzja: Komisja przyjęła dwie poprawki do ustawy (druk senacki nr 697 B).

Ad. 2 Omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Celem nowelizacji
jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa wymierzone przeciwko wolności
człowieka.
W dyskusji głos zabrali: minister Zbigniew Wrona oraz senatorowie Stanisław Piotrowicz,
Krzysztof Piesiewicz i Piotr Wach.
Po wysłuchaniu opinii Biura Legislacyjnego senator Stanisław Piotrowicz zaproponował trzy
poprawki do ustawy.
Komisja przyjęła te poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja przyjęła trzy poprawki do ustawy (druk senacki nr 697 B)

Ad. 3 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Ustawa
ma na celu dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia
12 czerwca 2008 roku, sygnalizującego potrzebę podjęcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach
dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów sądowych
z tytułu należności poddanych opodatkowaniu tym podatkiem biegłych sądowych i innych osób
wykonujących czynności im zlecone w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym
i administracyjnym.
Biuro Legislacyjne nie zgłaszało uwag o charakterze legislacyjnym, uwag nie zgłosili również
senatorowie, wobec czego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja:  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 705 A).
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Ad. 4 Ustawę przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona,  sędzia
w Departamencie Legislacyjno-Prawnym  Piotr Pełczyński oraz członek zespołu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości prof. Karol Weitz.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego zmian
koniecznych ze względu na potrzebę wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
dostosowanie niektórych przepisów do standardów określonych w orzeczeniach Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka oraz innych zmian mających w założeniu służyć przyspieszeniu
postępowania cywilnego, dotyczących w szczególności zasad dokonywania doręczeń, wydawania
orzeczeń na posiedzeniu niejawnym, mediacji czy rozszerzenia kompetencji referendarzy
sądowych. Adwokat Rafał Dębowski, występując w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, wyraził
wątpliwości, co do niektórych regulacji zawartych w projekcie.
W dyskusji głos zabrali: minister Zbigniew Wrona, mecenas Rafał Dębowski, senator Stanisław
Piotrowicz, prof. Karol Witz, senator Krzysztof Piesiewicz senator Zbigniew Cichoń i senator Piotr
Wach.
Senator Krzysztof Piesiewicz oraz senator Stanisław Piotrowicz zaproponowali wprowadzenie
poprawek do ustawy.
Komisja przyjęła dwie poprawki senatora Krzysztofa Piesiewicza oraz dwie poprawki senatora
Stanisława Piotrowicza.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Stanisława Piotrowicza.

Konkluzja: Komisja przyjęła cztery poprawki do ustawy (druk senacki nr 695 B).

Ad. 5 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Ustawa
wprowadza do polskiego systemu prawa instytucję sądowego postępowania cywilnego w sprawach,
w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub
takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe). Stworza możliwości rozstrzygnięcia
wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu oraz ułatwia dostępu do sądu.
W dyskusji głos zabrali senator Piotr Wach oraz Patrycja Rogowska-Tomaszewska reprezentująca
Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja przyjęła ten wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 698 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


