
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 329 

data posiedzenia: 23 maja 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk 

senacki nr 1178, druki sejmowe nr 3144 i 3371). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1176, druki sejmowe nr 3295, 3394 

i 3394-A). 

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 

oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (druk senacki nr 1169). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Marek 

Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Michał Potoczny, Grażyna 

Sztark, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski,  

 
senator: 

 Jan Żaryn,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Łukasz Piebiak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Tomasz Iwański, 

Naczelna Rada Adwokacka: 

pełnomocnik prezesa ds. legislacji Karol Pachnik, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Michał Gil, Jakub Zabielski. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza m.in. możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora 

świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, co ma być 

równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie 

czynności został zachowany.  

Ustawę omówił przewodniczący obradom senator Stanisław Gogacz. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak przedstawił pozytywne 

stanowisko rządu w tej sprawie. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/1150/1178.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/1150/1178.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/1150/1176.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10208/druk/1169.pdf


 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Barbara Zdrojewska. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1178 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających możliwość ukończenia procesów 

o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności 

uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także umożliwienie ustalenia macierzyństwa 

lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. 

Ustawę omówili przewodniczący obradom senator Stanisław Gogacz oraz podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grażyna Sztark. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1176 A). 

 

Ad 3. 
 

 Projekt uchwały omówił wnioskodawca, senator Jan Żaryn. Zaapelował, by komisja przyjęła 

poprawki do uchwały, dostosowując treść do przyjętej w Sejmie uchwały dotyczącej tych 

samych wydarzeń. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski nie miał uwag do przedstawionego 

projektu uchwały. 

Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję. 

Senator Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi przez senatora Jana Żaryna poprawkami. 

Komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Żaryn. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1169 S). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/1150/1178a.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/1150/1176a.pdf

