
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
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Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Bohdan 

Paszkowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy (druk senacki nr 825, druki sejmowe nr 2872 i 3072). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 826, druki sejmowe 

nr 2707, 990, 3081 i 3081-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski,  

Stanisław Jurcewicz, Izabela Kloc, Bohdan Paszkowski, Leszek 

Piechota, Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Wach, Piotr 

Zientarski, 

 senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji: Robert Mamątow, Aleksander Pociej, Bohdan Paszkowski, 

Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 

  goście: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk ze współpracownikami, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Waldemar Żurek, 

 Krajowa Rada Prokuratury: 

 członek Andrzej Michalski, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 Krajowa Rada Notarialna: 

 wiceprezes Małgorzata Radziuk, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego Aldona Figura i Renata 

Bronowska. 

  
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Minister Wojciech Hajduk przypomniał, że ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 

2014 r. (K 22/10). W wyroku tym Trybunał orzekł, że w art. 115 §7 zdanie pierwsze k.k.w. jest 

niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji przez to, że nakazuje obecność 
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funkcjonariusza podczas udzielania świadczenia zdrowotnego osobom pozbawionym wolności, 

co do których nie jest to konieczne. Jednocześnie przepis ten nie określa przesłanek 

uzasadniających odstąpienie od tego nakazu. Podkreślił, że ustawa jest inicjatywą Senatu. Sejm 

zmodyfikował senacki projekt ustawy pod względem redakcji. Zamiast zmian dokonywanych 

w zakwestionowanym przez TK art. 115 §7 k.k.w. zaproponowano jego uchylenie 

i umieszczenie proponowanej nowej treści w §7a. Dokonano także skrócenia terminu wejścia 

w życie ustawy, z uwagi na termin, w jakim zakwestionowany przez TK przepis traci moc 

obowiązującą. 

Nikt z senatorów nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Bohdan Paszkowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek został 

przyjęty jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji w czasie posiedzenia Senatu wybrano senatora Bohdana 

Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 825 A). 

 

Ad 2. Cel i przedmiot ustawy przedstawił minister Wojciech Hajduk. Podkreślił, ze celem ustawy 

jest wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku w sytuacji, 

gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu 

spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. 

Podstawowym sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie 

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności 

za długi spadkowe. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca 

ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego stanu czynnego 

spadku. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła propozycje 5 poprawek korygujących 

ustawę i 3 poprawek redakcyjnych. Wszystkie propozycje uzyskały poparcie ministerstwa. 

Poprawki te zgłosił senator Bohdan Paszkowski. 

Komisje w głosowaniu przyjęły te poprawki jednogłośnie. 

Sędzia Waldemar Żurek zauważył, że §5 w art. 636 zawiera szczegółowe wyliczenie kategorii 

kosztowności, które składa się do depozytu sądowego w celu ich zabezpieczenia. Zaproponował, 

aby komisje wykreśliły to szczegółowe wyliczenie. Ministerstwo poparło tę propozycję. Senator 

Bohdan Paszkowski zgłosił tę propozycję jako poprawkę. 

Komisje przyjęły wszystkie poprawki senatora Bohdana Paszkowskiego. 

Na sprawozdawcę komisji w czasie posiedzenia Senatu wybrano senatora Bohdana 

Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy (druk senacki nr 826 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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