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SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 11 kwietnia 2018 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Łukasz Mikołajczyk

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy:

–

Wniosek
KPCPP
poparty przez
komisję

Poprawka sen.
Z. Cichonia

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398) w art. 96
w ust. 1 w pkt 13 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 14–17 w brzmieniu:
„14) kombatant w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 276) lub jego zstępny, dochodzący roszczenia
o

ochronę

dóbr

patriotycznych

osobistych,

tradycji

gdy

zmagań

sprawa
Narodu

dotyczy
Polskiego

z okupantami, nazizmem i komunizmem;
15) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą
prawną,

której

ustawa

przyznaje

zdolność

prawną,

dochodząca roszczenia, o którym mowa w pkt 14, jeżeli jej
statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji
zmagań

Narodu

Polskiego

z

okupantami,

nazizmem

i komunizmem;
16) osoba dochodząca roszczenia majątkowego z tytułu zbrodni
ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej
lub zbrodni agresji;
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17) strona dochodząca roszczenia o ochronę dobrego imienia
Rzeczypospolitej

Polskiej

lub

Narodu

Polskiego

na

podstawie art. 53o lub art. 53p ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369).”.”.
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