
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 320 Nr posiedzenia:185

Data posiedzenia:  6 lipca 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr
osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe
informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
(druk senacki 855; przedstawiciel wnioskodawców – senator Leon Kieres).

2. Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji (cd.) (druk senacki 731; przedstawiciel wnioskodawców – senator
Stanisław Gogacz).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz,
Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr Zientarski,senatorowie członkowie
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: Zbigniew Cichoń, Paweł
Klimowicz, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski,
Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

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

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech
Ulitko,

− zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Tomasz
Jakubowski,

− główny specjalista w Departamencie Organizacyjnym Beata
Michalska,

− główny specjalista Marek Orzechowski,
− Krajowe Biuro Wyborcze:

− dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Krzysztof Lorentz,
− Krajowa Rada Komornicza:

− prezes Jarosław Świeczkowski,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Michał Gil,
Marek Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przedstawiciel wnioskodawców senator Leon Kieres przedstawił projekt ustawy. Projekt stanowi

wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 13 maja 2002 r. (sygn. akt SK 32/01) oraz z dnia 21 lipca 2009 r. (sygn. akt K 7/09).
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Zgodnie z brzmieniem sentencji wyroków oraz ich uzasadnieniami proponuje się w projekcie
ustawy, by utrzymać w procesach wyborczych wyłączenie skargi kasacyjnej, a dopuścić możliwość
wznowienia postępowania. Ponadto proponuje się ujednolicenie we wszystkich ustawach instytucji
„procesów w trybie wyborczym” oraz dokonanie kilku zmian redakcyjnych.
Z powodu „ekonomiki legislacyjnej” proponuje się, by zasadniczo instytucję procesu wyborczego
uregulować w jednej ustawie wyborczej (parlamentarnej) oraz w jednej ustawie referendalnej,
w pozostałych zaś odesłać tylko do tych ustaw.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Ulitko nie zgłosił uwag do projektu.
Przedstawiciel KBW poparł projekt. Jednocześnie wyraził opinię, że do czasu stworzenia kodeksu
wyborczego lepszym rozwiązaniem wydaje się uregulowanie instytucji „procesów w trybie
wyborczym” w każdej ustawie z osobna.
Dr Marek Jarentowski z BL odpowiedział, że projekt został przygotowany zgodnie z zasadami
techniki legislacyjnej.
Po dyskusji senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.
Komisje przyjęły ten wniosek jednogłośnie (12 głosów za).
Senator Leon Kieres został wybrany na sprawozdawcę komisji na obrady plenarne Senatu.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk senacki nr 855S).

Ad. 2 Przewodniczący Piotr Zientarski przypomniał, że komisje kontynuują rozpatrywanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dodał, że w Sejmie jest identyczny
projekt rządowy, który zawarty jest w druku nr 3016.
Przedstawiciel wnioskodawców, senator Stanisław Gogacz przypomniał, że projektowana ustawa
stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. (sygn. akt SK 5/09), stwierdzającego niezgodność
przepisu art. 63 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z konstytucją w zakresie,
w jakim nie przyznaje zastępcy komornika, ustanowionemu związku z odwołaniem albo śmiercią
komornika, prawa do opłat egzekucyjnych prawomocnie przez niego ustalonych przed jego
odwołaniem.
Przedstawicielka ministra sprawiedliwości Wiesława Koczorowska poparła projekt ustawy
i poinformowała o pracach nad projektem rządowym w Sejmie.
Prezes Krajowej Rady Komorniczej Jarosław Świeczkowski stwierdził, że propozycja legislacyjna
przyjęta w projekcie senackim jest niezgodna z konstytucją, gdyż nie ma powiązania (zależności)
czynności wykonanych przez komornika z wynagradzaniem za pracę wykonaną przez zastępcę.
Podczas dyskusji senator Leon Kieres zaproponował, aby komisje przyjęły projekt ustawy bez
poprawek, a ministerstwo wspólnie z radą komorniczą przygotowało nowe rozwiązania.
Wniosek przyjęto jednogłośnie (11 głosów za).
Senator Stanisław Gogacz został wybrany na sprawozdawcę komisji na obrady plenarne Senatu.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o jego przyjęcie bez poprawek (druk senacki nr 731S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


