
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Ustawodawczej 

Data posiedzenia: 29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 415 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Piotr Zientarski. 

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

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1060, druki sejmowe 

nr 3659 i 3787). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1071, druki sejmowe 

nr 3760 i 3884). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Czelej, Andrzej 

Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, Andrzej 

Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Biuro Prokuratora Generalnego: 

 prokurator Marek Woźniak, 

 Konfederacja „Lewiatan”: 

 członek zarządu Provident Polska Agnieszka Kłos, 

 ekspert w Departamencie Prawnym Adrian Karkoszka, 

 Krajowa Rada Prokuratury: 

 członek Marek Staszak, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Dariusz Zawistowski, 

 Ministerstwo Finansów: 

 naczelnik w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Jacek Partyka, 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 podsekretarz stanu Mariusz Haładyj 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska ze 

współpracownikami, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Katarzyna Konieczko, 

Szymon Giderewicz. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika 

Zbrojewska. Wskazała, iż celem ustawy jest wykonanie międzynarodowych 

zobowiązań Polski w zakresie prawa karnego wynikających z członkostwa w Radzie 

Europy i Unii Europejskiej. Zmianom ulegają przepisy dotyczące prania brudnych 

pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ochrony euro i innych walut przed 

fałszowaniem. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagę o charakterze 

legislacyjnym dotyczącą uzupełnianego art. 304a, wskazując na konieczność 

wyodrębnienia zmiany do nowej jednostki redakcyjnej z uwagi na istniejące już 

odesłania do tego przepisu. 

Uwaga ta została zaakceptowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zgłoszona 

jako dwie poprawki przez senatora Piotra Zientarskiego. 

Komisja przyjęła je jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek (druk senacki nr 1060 A). 

 

Ad 2. 

 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj. 

Wyjaśnił, iż celem nowelizacji jest zapewnienie zgodności ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania 

opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, a także ujednolicenie 

i uproszczenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym – 

zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i z udziałem konsumentów. Nadto wskazał, iż 

na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej zostały wypracowane propozycje 

poprawek – w większości pokrywające się z propozycjami Biura Legislacyjnego – 

i wniósł o ich przyjęcie. 

W trakcie dyskusji przedstawiciel Biura Legislacyjnego wskazał na potrzebę 

uzupełnienia jednej z 10 poprawek technicznolegislacyjnych i wprowadzenia 

wynikających stąd konsekwencji w innych przepisach. Ponadto sędzia Dariusz 

Zawistowski z KRS zgłosił potrzebę zmiany redakcyjnej art. 8a ustawy. 

Wnioski te zgłosił senator Piotr Zientarski. 

Komisja jednogłośnie przyjęła wszystkie zaproponowane poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Jurcewicza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1071 B). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


