
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 416 Nr posiedzenia:279

Data posiedzenia:  25 maja 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Piotr Zientarski przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy zgłoszonego przez grupę senatorów
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki nr 1201;
przedstawiciel wnioskodawców – senator Piotr Zientarski).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zdzisław Cichoń, Stanisłw Gogacz,  Leon
Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Marek Trzciński,Piotr
Zientarski,

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− dyrektor departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi
Iwona Kujawa ,

− Naczelna Rada Adwokacka:
− członek Prezydium NRA adw. Małgorzata Gruszecka,

− Krajowa Rada Notarialna:
− prawnik KRN Dominika Snieżko,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Piotr Zientarski. Projekt  zawiera

przepisy mające na celu uzupełnienie regulacji dotyczącej komisji odwoławczych do rozpoznawania
odwołań od wyników egzaminów zawodowych odpowiednio: adwokackiego, radcowskiego i
notarialnego. Projekt przewiduje możliwość powołania przez Ministra Sprawiedliwości dodatkowych
komisji odwoławczych do rozpoznania odwołań od wyników danego egzaminu, jeżeli przemawiają
za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od wyników egzaminów
zawodowych.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości podziękował senatorom za inicjatywę.
Biuro Legislacyjne nie zgłosiło uwag do projektu ustawy, jednak przedstawicielka BL zwróciła
uwagę na brak paralelności projektu ustawy z przepisami w ustawach o samorządach zawodowych.
Wyjaśniła, że np. w ustawie – Prawo o notariacie zbędnym wydaje się odwołanie się do przepisu
art. 71f §5, ponieważ nie ma tego przepisu o komisjach odwoławczych. Dodała, że ww przypadku
prawa o notariacie,  komisję powołuje się w każdym roku, a więc nie ma kadencyjności.
Odpowiadając, przedstawicielka ministerstwa sprawiedliwości poprosiła o czas na głębsze
zastanowienie się nad przedstawionymi problemami.
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Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez poprawek.
Komisje przyjęły 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 senacki nr 1201 S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


