
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 315 Nr posiedzenia:182

Data posiedzenia: 8 czerwca 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Piotr Zientarski  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (druk senacki nr 854; przedstawiciel wnioskodawców
Piotr Zientarski).

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze
oraz ustawy o radcach prawnych (druk senacki nr 847; przedstawiciel
wnioskodawców Piotr Zientarski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Leon
Kieres , Bohdan Józef Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz, Grażyna Anna
Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− dyrektor w Departamencie Legislacyjno–Prawnym Jan Bołonkowski,
− zastępca Dyrektora w Departamencie Legislacyjno–Prawnym

Wojciech Ulitko,
− naczelnik, prokurator w Departamencie Legislacyjno–Prawnym

Wiesława Kaczorowska,
− główny specjalista, sędzia w Departamencie Legislacyjno–Prawnym

Marcin Ozimek,
− Naczelna Rada Adwokacka:

− mecenas Stefan Jacyno,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Katarzyna
Konieczko, Marek Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt ustawy przedstawiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. Projekt

stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. (sygn. akt SK 6/09), stwierdzającego niezgodność
przepisu art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr
43, poz. 296, z późn. zm.) z Konstytucją.  Projekt zmienia brzmienie art. 47922 poprzez dodanie
zdania drugiego przesądzającego, iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia ma być art. 4011 k.p.c.
stosuje się termin pięcioletni (czyli analogicznie jak w wypadku spraw rozpoznawanych
w zwykłym trybie – art. 408 k.p.c.).
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Senator Piotr Zientarski poinformował, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje m.in.
likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie  spraw między
przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej regułom ogólnym.
Senator Zbigniew Romaszewski poparł inicjatywę Komisji Ustawodawczej, ale jednocześnie
wyraził zaniepokojenie tak fragmentarycznymi zmianami kodeksów.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości nie zgłaszał uwag do przedstawionego projektu.
Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły jednogłośnie przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 854S).

Ad. 2 Projekt ustawy przedstawiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 1 grudnia 2009 r., dotyczącego art. 90 ust. 2 oraz art.
95c pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z
późn. zm., dalej jako Prawo o adwokaturze) – sygn. akt K 4/08 .
Projekt przewiduje nowelizację art. 90 ust 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, zgodnie z którą
Minister Sprawiedliwości będzie mógł polecić wszczęcie dochodzenia przeciwko adwokatowi lub
aplikantowi adwokackiemu, a nie jak obecnie wszczćie dochodzenia albo postępowania przed
sadem dyscyplinarnym. Ponadto zakłada zmianę art.95c pkt 1, która polega na tym, że pierwszym
etapem postępowania adwokatów jest dochodzenie. Projekt zakłada wprowadzenie analogicznych
zmian w ustawie o radcach prawnych w art . 671 pkt 1 oraz art. 68 1 ust.1a.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości proponowane zmiany są zgodne z wytycznymi TK zawartymi
w ww. wyroku.
Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez
poprawek.
Komisje przyjęły jednogłośnie przedstawiony wniosek.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Piotr
Zientarski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk 847S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


