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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy 

– Prawo o notariacie. 

 

 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 43) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr 

Zientarski) 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Otwieram posiedzenie komisji. 

Jedna komisja przyjęła ustawę – Kodeks postępowania cywilnego bez po-

prawek. Słyszeliśmy motywację przedstawioną przez ministra Wronę, który stwier-

dził, że poprawki przez nas przedłożone są już skonsumowane w propozycjach leg i-

slacyjnych, które są w toku prac. W związku z tym złożyłem wniosek, ażebyśmy 

jako Komisja Ustawodawcza zmodyfikowali swoje stanowisko i przyjęli ustawę bez 

poprawek. 

Kto jest za modyfikacją… 

(Głos z sali: Wycofaniem.) 

…wycofaniem wniosku o wprowadzenie poprawki i za przyjęciem ustawy bez 

poprawek? (8) 

Komisja Ustawodawcza jednomyślnie za. 

Dziękuję bardzo. 

Teraz najdalej idący wniosek… Nie, teraz jest przyjęcie… 

(Głos z sali: Bez poprawek. Taki jest najdalej idący wniosek.) 

I teraz wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Przegłosujemy wniosek, nad 

którym głosowała już Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W tej chwili 

głosujemy nad nim wspólnie. 

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (11) 

I jeszcze jeden punkt… 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Sprawozdawcą byłem ja… 

(Głos z sali: …Połączonych komisji. Kto będzie?) 

Kto będzie? 

(Senator Stanisław Piotrowicz: Ja mogę być.) 

Pan przewodniczący, senator Piotrowicz, ponieważ to on zgłaszał wniosek 

o przyjęcie bez poprawek. I teraz my, jako komisja, dostosowujemy się do jego komisji. 

Proszę bardzo, drugi punkt naszego posiedzenia to sprawa legislacyjnej po-

prawki dotyczącej ustawy o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie. Ten problem 

był już przedstawiany przez naszą legislator, panią mecenas Konieczko. My uznaliśmy, 

i ministerstwo też przyznało, że poprawka jest konieczna. 

Może w dwóch zdaniach pani mecenas skonkretyzuje istotę poprawki. 
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Katarzyna Konieczko: 

Poprawka ma na celu usunięcie zbędnego odesłania, które znalazło się w usta-

wie w wyniku zestawienia jej z pozostałymi ustawami, tymczasem w prawie o notaria-

cie nie ma zapisanej kadencyjności, w związku z czym nie ma potrzeby wyłączania tej 

zasady. Dziękuję. 

Przewodniczący Piotr Zientarski: 

Dziękuję. 

Czy są jakieś pytania? Nie ma. 

Sprawa jest jasna. Głosujemy. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11) 

Dziękuję bardzo. 

Do tej pory… 

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja w kwestii formalnej, do przewodniczących. 

My tu mamy posiedzenie, a sala nieposprzątana. To robi koszmarne wrażenie.) 

No ale to już nie… 

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepraszam, ale zwykle już by się zaczynało, 

a czeka się na posprzątanie sali.) 

Jeśli chodzi o sprawozdawcę, to do tej pory ja nim byłem. 

Czy są inne wnioski? 

(Głos z sali: Nie, akceptujemy.) 

Nie ma. 

Dziękuję bardzo. 

Zamykam wspólne posiedzenie komisji. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 49) 
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