
NOTATKA z wspólnego posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Nr posiedzenia: 26  Nr posiedzenia: 17 

Data posiedzenia:  14 marca 2012 r. 

 

 
Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Witold Gintowt-

Dziewałtowski, Helena Hatka, Tadeusz Kopeć, Andrzej Matusiewicz, 
Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, 

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, Robert Mamątow, Bohdan 
Paszkowski, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Michał Seweryński, 
Aleksander Świeykowski, 

 

 − pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: ekspert ds. legislacji 
Katarzyna Konieczko. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty 
na posiedzeniu Senatu komisja oraz senatorowie Bohdan Paszkowski i Przemysław Błaszczyk 
zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy. Dodał, że zmiany zaproponowane 
przez senatorów były konsultowane z resortem sprawiedliwości. 
Następnie Katarzyna Konieczko przedstawiła zgłoszone poprawki. Wskazała, że poprawka nr 1 
(art. 1 projektu dot. art. 618a w § 3) i 3 (art. 6 pkt 1 projektu dot. art. 85 w ust. 3 ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych) zmierzają do wyeliminowania wątpliwości związanych 
z zastrzeżeniem, iż koszty utrzymania przysługują tylko wówczas, gdy mieszczą się w kosztach 
noclegu. Poprawka nr 2 uzupełnia postanowienia projektu o regulacje dotyczące specjalistów 
wzywanych w postępowaniu karnym do wykonania określonych czynności technicznych.  
Poprawka nr 4 koryguje błędne odesłania zawarte w art. 6 pkt 4 projektu dot. art. 90 w ust. 2 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.  
Komisje poparły wszystkie przedstawione poprawki jednomyślnie (13 głosów za).  
Na sprawozdawcę połączonych komisji w czasie posiedzenia Senatu wybrano senatora Bohdana 
Paszkowskiego. 
 

Konkluzja: Komisje poparły 4 poprawki do projektu ustawy (druk nr 38 X). 
 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS, BKS 
 


