INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Ustawodawczej

nr posiedzenia:

345

data posiedzenia:

25 lipca 2019 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 1242,
druki sejmowe nr 3142 i 3561).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 1243, druki sejmowe nr 3251, 3134, 3193, 3562 i 3562-A).
3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt P
33/12) dotyczącego ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (cd.).
4. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (S 2/14)
dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (cd.).
5. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt
K 53/16) oraz postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt S 3/18)
dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (cd.).
6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę agresji Niemiec i Związku Sowieckiego
na Polskę (druk senacki nr 1238).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Stanisław Gogacz.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński,
Stanisław Gogacz, Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Wojciech Piecha,
Aleksander Pociej, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski,
goście, m.in.:
Kancelaria Prezydenta RP:
zastępca szefa Paweł Mucha ze współpracownikami,
Ministerstwo Sprawiedliwości:
podsekretarz stanu Marcin Warchoł ze współpracownikami,
Konfederacja Lewiatan:
ekspert w Departamencie Prawa Gospodarczego Adrian Zwoliński,
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
ekspert w Zespole Prawa Karnego Piotr Zakrzewski,
Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Beata Mandylis, Jakub Zabielski, Katarzyna Konieczko,

Mirosław Reszczyński.

Ad 1.
Ustawę omówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wskazał on, iż ustawa ma
na celu usprawnienie procedur organizacyjnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
m.in. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski nie miał uwag o charakterze legislacyjnym.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie Jerzy
Czerwiński i Aleksander Pociej oraz przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, który zgłosił
wątpliwości, co do zapisu dotyczącego "dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym".
Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz głosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Rafał Ambrozik.
Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1242 A).

Ad 2.
Ustawę omówił sędzia Piotr Rogoziński z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawa dotyczy m.in
usprawnienia postępowania karnego, wyeliminowania błędów legislacyjnych oraz dostosowania
regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. W szczególności
chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego, ułatwienie uczestnikom
postępowania udziału w procesie, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze
zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis przedstawiła opinię, w której
zaprezentowała 5 uwag: 3 redakcyjne (wraz ze stosownymi propozycjami poprawek) oraz 2
uwagi merytoryczne (bez propozycji poprawek).
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz rzecznika praw obywatelskich.
Senatorowie Marek Borowski, Zbigniew Cichoń i Aleksander Pociej zgłosili poprawki do
ustawy, w tym poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
W wyniku głosowania komisja przyjęła 2 poprawki senatora Aleksandra Pocieja. 3 poprawki
senatora Aleksandra Pocieja nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone jako
wnioski mniejszości komisji. Nie uzyskały poparcia komisji poprawki senatorów Marka
Borowskiego i Zbigniewa Cichonia.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Zbigniew Cichoń. Sprawozdawcą mniejszości komisji
będzie senator Aleksander Pociej.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy, a mniejszość komisji wnosi
o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1243 A).

Ad 3.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko wskazała, iż wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt P 33/12) dotyczący ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego w zakresie instytucji zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka został
już wykonany przez ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego, którą Senat rozpatrywał na posiedzeniu pod koniec maja br.
Wyjaśniła, że podejmowanie odrębnej inicjatywy jest obecnie bezzasadne.
Stanowisko Biura Legislacyjnego nie budziło zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do
dyskusji.
Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o niepodejmowanie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Konkluzja:
Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji
rozpatrywanego wyroku.
Ad 4.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko przypominała, iż w ramach
rządowego przedłożenia dotyczącego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które było procedowane w Senacie pod koniec
maja, zostało wykonane m.in. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego
2014 r. (S 2/14) dotyczące ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Wyjaśniła, że podejmowanie odrębnej inicjatywy jest obecnie
bezzasadne.
Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o niepodejmowanie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Konkluzja:
Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji
rozpatrywanego postanowienia.

Ad 5.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko wskazała, iż dwa orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16), jak
i postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt S 3/18), zostały już wykonane poprzez
pochodzącą z przedłożenia rządowego ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Senat przyjął ustawę bez poprawek w maju br. W związku z tym
podejmowanie odrębnej inicjatywy jest bezzasadne.
Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o niepodejmowanie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Konkluzja:
Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji
rozpatrywanego wyroku.

Ad 6.

Projekt uchwały w 80. rocznicę agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę omówił
przedstawiciel wnioskodawców, senator Jerzy Czerwiński.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał uwag do przedstawionego
projektu.
Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję, w trakcie której zgłoszono zastrzeżenia co
do objętości projektu uchwały oraz braku konsultacji tekstu z MSZ, jak również pominięcia w
tekście m.in. roli Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej czy kwestii aneksji Zaolzia.
Senator Stanisław Gogacz odroczył posiedzenie komisji w tym punkcie celem wypracowania
poprawek do projektu uchwały.
Konkluzja:
Komisja nie zakończyła pierwszego czytania projektu uchwały.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS (MN)

