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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Szanowni Państwo, rozpoczynamy wspólne posiedzenie 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Ustawodawczej.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o zajęcie miejsc, rozpoczynamy posie-

dzenie komisji.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie 

wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Serdecznie witam panią minister Zbrojewską, witam 

senatorów i przedstawicieli Biura Legislacyjnego.
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek.
Czy jest pani mecenas z Biura Legislacyjnego?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To może pani minister…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, kodeks cywilny.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, no właśnie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę panią mecenas o przedstawienie uwag 

biura dotyczących poprawek zgłoszonych w drugim czy-
taniu i za chwilę będziemy głosować.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
Pierwsza uwaga, jaką chciałabym tutaj przedstawić, 

to uwaga natury technicznej. Otóż zostało zaproponowa-
ne łączne głosowanie w przypadku poprawek pierwszej, 
drugiej, trzeciej, piątej i szesnastej. Po ponownej analizie 
treści tych poprawek chciałabym jednak zaproponować 
wyłączenie poprawki pierwszej z tego bloku. Pan senator 
wnioskodawca, jeżeli dobrze rozumiem, prosi o wyłącze-
nie również poprawki szesnastej, dotyczącej hipoteki. Ale 
należałoby do tego bloku dołączyć poprawkę czwartą ze 
względu na ostatnie zdanie tej poprawki, bo ona wiąże się 

z koncepcją zmiany odpowiedzialności za zobowiązania 
spadkowe. I po tych zmianach łącznie byłyby głosowa-
ne poprawki druga, trzecia, czwarta i piąta. Poprawki te, 
w przekonaniu biura, wykraczają poza materię przedłoże-
nia, to znaczy dotyczą kwestii, która nie była przedmiotem 
przedłożenia rządowego.

Jeżeli chodzi o poprawkę pierwszą, to chciałabym po-
wiedzieć, że naszym zdaniem norma, której dodanie pan 
senator proponuje, jest już realizowana przez art. 1015 
§2. O co tutaj chodzi? Otóż przepis ten dotyczy sytuacji, 
kiedy spadkobierca zmarł, zanim przejął majątek po zmar-
łym spadkobiercy, a jego następcy prawni wypowiadają 
się w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Brak ich 
oświadczeń w tej sprawie powoduje taki sam skutek, jak 
w przypadku spadkobiercy pierwotnego, czyli niezłożenie 
oświadczenia powoduje, że przyjmują oni spadek z do-
brodziejstwem inwentarza. Wydaje się, że o taki cel panu 
senatorowi chodziło, więc naszym zdaniem ta poprawka 
jest po prostu zbędna. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie poprawek 

zgłoszonych przez pana senatora Piechotę?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Jeśli chodzi o stanowisko rządu, to naszym zdaniem 

uwagi, które zostały tu przedstawione, są jak najbardziej 
trafne, tak że przychylamy się do nich.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Czyli ministerstwo jest przeciw tym poprawkom. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Tak, tak.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie. Była mowa o tym, że wykraczają one poza zakres 

przedłożenia.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką pierwszą.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)
Kto jest przeciw? (7)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Kolejna poprawka…
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A więc nie jest tak, że jest ograniczenie do wielkości 
masy spadkowej, tylko może przekraczać wysokość…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Nie, nie może prze-
kraczać, to wynika z istoty…)

Może przekraczać.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
To wynika z istoty ograniczenia do masy czynnej spad-

ku, czyli do wartości inwentarza, tak że nie może.
Pan senator Szewiński.

Senator Andrzej Szewiński:
Ja bym prosił, żeby pani mecenas odniosła się do tej 

poprawki.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. Chodzi o to, czy ta poprawka wykracza poza 

materię przedłożenia. O to przede wszystkim chodzi.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Przepraszam bardzo, ale ja w tej sprawie prosiłabym 

o pomoc państwa z ministerstwa. Ja nie przeprowadzałam 
aż tak dokładnej kwerendy, jeżeli chodzi o konsekwencje 
w zakresie przepisów dotyczących hipoteki.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Heronim Ostrowski:
Heronim Ostrowski, Departament Legislacyjny 

w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Rzeczywiście, taka zmiana przepisu art. 74 ustawy 

o księgach wieczystych i hipotece burzyłaby, jak powiedział 
pan przewodniczący, całą istotę hipoteki. Z art. 65 wynika, 
że jeżeli jest hipoteka, to wierzyciel hipoteczny może do-
chodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, 
czyją jest ona własnością, i z pierwszeństwem przed wie-
rzycielami osobistymi. No i nie można zmieniać… Jeżeli 
chcemy zmienić ten przepis, wprowadzić inne regulacje, 
inne zasady, no to trzeba zmienić całą ustawę, a nie tylko 
ten jeden przepis.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)
Kto jest przeciw? (16)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Głosowanie łączne, poprawki: 
druga, trzecia, czwarta i piąta.)

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawki nie zostały przyjęte.
Kolejne poprawki… Później przegłosujemy łącznie 

wszystkie poprawki, które już zostały przyjęte przez obie 
komisje.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Jeżeli państwo chcieliby głosować łącznie nad popraw-

kami komisyjnymi, to jest to właściwy moment, ponie-
waż poprawki szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 
jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta i piętnasta to 
poprawki komisji.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? One już zostały 

przez nas przegłosowane poprzednio. (18)
Jednogłośnie, czyli przegłosowaliśmy.
(Głos z sali: A szesnasta?)
Poprawka szesnasta wykracza poza zakres przedłoże-

nia. To jest poprawka, która, że tak powiem, burzy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, takie jest moje zdanie.
…w ogóle istotę hipoteki, ona zmienia filozofię tego 

systemu. To na pewno do nowej inicjatywy…

Senator Leszek Piechota:
Panie Przewodniczący, prosiłbym wyjaśnić… Ja chcę 

powiedzieć wyraźnie, że jeżeli intencją ustawodawcy nie 
było, aby osoby które nieświadomie przyjmują majątek, 
nie przejmowały długów, które wiszą…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Nie, tu chodzi o isto-
tę hipoteki, Panie Senatorze.)

Tak, ja to wiem, ale…
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Mówimy o hipotece 

jako instytucji, która istnieje…)
Ale to może…
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tymczasem tutaj 

zmieniana jest jej istota.)
Panie Przewodniczący, ja panu nie przerywałem.
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Proszę bardzo.)
Ja może odczytam…
(Przewodniczący Piotr Zientarski: No przecież my to 

mamy przed oczyma.)
Mamy zestawienie wniosków, w którym jest brzmie-

nie tego artykułu po poprawce, ale nie dotychczasowe 
brzmienie.

Pozwolę sobie odczytać… Sekundę… „Wierzyciel hi-
poteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości 
obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowie-
dzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Oczywiście.)
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wę, mogły się zapoznać z jej treścią. Dotyczy to zarówno 
wierzycieli spadkowych, jak i spadkobierców, tak że jak 
najbardziej uważamy za zasadne dłuższe vacatio legis.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Powiem jeszcze dwa zdania na ten temat. Jeśli chodzi 

o vacatio legis, to Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie 
wspominał, że jeżeli są wprowadzane diametralne zmia-
ny, które odnoszą się do podstawowych praw i wolności 
obywatela, to należy zapewnić odpowiednio długi czas na 
zapoznanie się z tymi zmianami. Nie można więc od razu, 
z dnia na dzień czy w ciągu czternastu dni wprowadzać 
tak diametralnych zmian. Wydaje się, że trzy miesiące to 
odpowiedni okres. Dziękuję uprzejmie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, sześć miesięcy. Przepraszam bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam za to przejęzyczenie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dobrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No, to sprawa jest jasna, to jest tylko kwestia vacatio 

legis.

Senator Leszek Piechota:
Po wysłuchaniu tej argumentacji, postanowiłem – jeżeli 

można, Panie Przewodniczący – wycofać tę poprawkę.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Pan senator wycofuje tę poprawkę. Dobrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)
Skoro ta poprawka została wycofana…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli wszystkie poprawki zostały już przegłosowane.
Dotychczas sprawozdawcą był pan senator Paszkowski. 

Proponuję, żeby pan senator nadal pełnił tę funkcję.
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka nie została przyjęta.
Kolejna poprawka, siedemnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Ostatnia poprawka skraca okres vacatio legis ustawy 

do trzech miesięcy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Stanowisko ministerstwa?

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Heronim Ostrowski:
My jesteśmy przeciw tej poprawce, dlatego że to są 

poważne zmiany i trzeba dać czas na zastanowienie się 
i wprowadzenie ich w życie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję.
Panowie Przewodniczący! Pani Minister!
Co to znaczy: poważne zmiany? Proszę krótko wyja-

śnić, co to są poważne zmiany i co się stanie, jeżeli skró-
cimy okres vacatio legis do trzech miesięcy.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Heronim Ostrowski:
Ta ustawa wprowadza wręcz rewolucję w zakresie od-

powiedzialności za długi spadkowe, no i trzeba dać czas 
na to, żeby osoby, do których będzie się stosowało tę usta-

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 46)
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