
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 304 Nr posiedzenia: 176

Data posiedzenia:  12 maja 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczyli: − senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej (pkt 1);
−  senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji (pkt 2).

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz,
Grażyna Sztark i Piotr Zientarski,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Zbigniew Cichoń, Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski,
Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Grzegorz
Wałejko,

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech
Ulitko,

− naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjno-
Prawnym Wiesława Kaczorowska,

− asystentka podsekretarza stanu Katarzyna Topczewska

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna
Konieczko.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu zostały przedstawione następujące wnioski: komisje wnosiły o przyjęcie
projektu ustawy bez poprawek, on zaś przedstawił wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Senator wyjaśnił, iż jego poprawka zyskała aprobatę ministra sprawiedliwości, pozostaje
w związku z wykonywanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a także zmierza do
pozostawienia art. 28 prawa upadłościowego i naprawczego oraz nadania mu nowego brzmienia.
Konsekwencje poprawki są dwie. Po pierwsze, rygor zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości bez
wezwania do uzupełnienia braków będzie dotyczył tylko wniosków składanych przez
wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Po drugie, skutek w postaci
wniesienia pisma w dacie w pierwotnego złożenia wniosku w sądzie nie będzie miał miejsca
w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny.
W głosowaniu komisje poparły poprawkę senatora Piotra Zientarskiego.



Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra
Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk senacki nr 762X).

Ad. 2 Przewodniczący Stanisław Piotrowicz przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu
zostały przedstawione następujące wnioski: Komisja Ustawodawcza wnosiła o przyjęcie ustawy
bez poprawek, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz senator-wnioskodawca
senator Z. Cichoń wnosili o wprowadzenie poprawek do ustawy (komisja – dwie poprawki, sen.
Z.Cichoń – jedną).
Poprawki komisji zmierzają do nadania przepisowi poprawnego brzmienia z punktu widzenia reguł
języka polskiego oraz wprowadzenia do ustawy terminu, w którym wszystkie sądy powszechne
powinny zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie dźwięku albo obrazu
i dźwięku (koniec 2012 roku).
Poprawka senatora Z. Cichonia zmierza do przyznania przewodniczącemu składu sędziowskiego
kompetencji do decydowania o sporządzeniu pisemnej wersji protokołu elektronicznego (całego lub
części – stosownie do zgłoszonego żądania), przy jednoczesnym przyznaniu stronie uprawnienia do
złożenia wniosku w tym przedmiocie.
Przewodniczący S. Piotrowicz w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Ustawodawczej o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisje poparły przedstawiony wniosek (6 głosami za, 5 senatorów głosowało przeciw, nikt się nie
wstrzymał od głosu).
Mniejszość komisji poparła wszystkie zgłoszone poprawki.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotr Zientarski.
Wnioski mniejszości przedstawi senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 863Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


