
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji  

Nr posiedzenia: 361   Nr posiedzenia: 239  

Data posiedzenia: 5 marca 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył:  przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 

innych ustaw. 

 

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

Grzegorz Czelej, Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, Maciej Klima, 

Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, 

Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Wach, Piotr Zientarski, 

 senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji: Ryszard Knosala, Robert Mamątow, Aleksander Pociej, 

Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Jan Rulewski, Michał 

Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 
  goście: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska ze 

współpracownikami, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodniczący komisji Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu 

Senatu zostały przedstawione następujące wnioski: komisje oraz senator Leszek Piechota 

przedstawili wnioski o wprowadzenie 17 poprawek do ustawy (10 poprawek zgłosiły 

komisje, 7 poprawek – z których jedną wycofał – senator L. Piechota). 

Przedstawiciele Biura Legislacyjnego i Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślili, że 

4 poprawki zgłoszone przez senatora Leszka Piechotę, które zmierzają do zastąpienia 

zasady odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe z całego jego majątku zasadą 

odpowiedzialności wyłącznie z masy spadkowej, wykraczają poza materię rozpatrywanej 

ustawy. W głosowaniu komisje nie poparły tych poprawek. 

Poparcie uzyskały wszystkie poprawki wspólne zgłoszone przez komisje oraz poprawka 

senatora Leszka Piechoty, która dodaje przepis przewidujący przyjęcie spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza przez spadkobierców dziedziczących po spadkobiercy, 

który zmarł przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub odrzucaniu spadku, jeżeli nie 

złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu tego spadku w ustawowym terminie. 

Na sprawozdawcę komisji został wybrany senator Bohdan Paszkowski.  
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Konkluzja: Komisje poparły 12 poprawek do ustawy (druk senacki nr 826 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


