
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 3355-A 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2678) 

Sejm na 93. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 maja 2015 r.- zgodnie z art. 95 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3355 do Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tych poprawek 

na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki 

l) w art. 2 skreślić pkt 72; 

-KPPO 

Uwaga: poprawki nr l, 2, 7-9 i II należy glosować łącznie. 

2) wart. 2 w pkt 74 lit. b nadać brzmienie: 

"b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

-przyjąć 

"§ 4. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 
mowa w art. 777 § l pkt l i 11

, wydanym w postaci elektronicznej pozostawia się 
wyłącznie w systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa wart. 778 1, art. 787, art. 787 1, art. 788 oraz art. 789.","; 

-KPPO 
-przyjąć 
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3) wart. 4 pkt l nadać brzmienie: 

"l) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 49. l. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listy adwokatów i aplikantów 
adwokackich. Okręgowa rada adwokacka udostępnia na swojej stronie 
internetowej informacje o wpisanych na prowadzone przez nią listy 
adwokatach i aplikantach adwokackich, obejmujące imię i nazwisko oraz 
numer wpisu na listę. 

-KPPO 

2. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę prawników zagranicznych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Okręgowa rada adwokacka prowadzi w systemie teleinformatycznym 
udostępnianym przez Naczelną Radę Adwokacką listy, o których mowa w ust. 
l i 2. Okręgowa rada adwokacka umożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej 
dostęp do tych list.";"; 

-przyjąć 

4) wart. 4 w pkt 2 wart. 58a ust. 3 nadać brzmienie: 

"3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność 
oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o 
którym mowa w ust. l, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i 
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania określonymi na podstawie ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym 
ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem."; 

-KPPO 
-przyjąć 

5) w art. 5 pkt l nadać brzmienie: 

"1) wart. 52: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi listy radców prawnych i 
aplikantów radcowskich. Rada okręgowej izby radców prawnych udostępnia na 
swojej stronie internetowej informacje o wpisanych na prowadzone przez nią 
listy radcach prawnych i aplikantach radcowskich, obejmujące imię i nazwisko 
oraz numer wpisu na listę.", 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

-KPPO 

"5. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi listę prawników 
zagranicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o 
świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi w systemie 
teleinformatycznym udostępnianym przez Krajową Radę Radców Prawnych 
listy, o których mowa w ust. 4 i 5. Rada okręgowej izby radców prawnych 
umożliwia Krajowej Radzie Radców Prawnych dostęp do tych list.";"; 

-przyjąć 



3 
6) w ąrt:. 5 w pkt 2 wart. 601 ust. l nadać brzmienie: 

"1. Krajowa Rada Radców Prawnych zapewnia sądom, Ministrowi Sprawiedliwości, 
Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom powszechnych i wojskowych jednostek 
organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dostęp do list, o których mowa wart. 
52 ust. 4 i 5, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w zakresie imienia i 
nazwiska radcy prawnego, aplikanta radcowskiego lub prawnika zagranicznego, numeru 
PESEL o ile radca prawny, aplikant radcowski lub prawnik zagraniczny go posiada, daty 
uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, daty uchwały o skreśleniu z listy, w 
przypadku radców prawnych i prawników zagranicznych - informacji o zawieszeniu 
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, formy wykonywania zawodu i adresu 
do doręczeń, a w przypadku aplikantów radcowskich - informacji o zawieszeniu w 
prawach aplikanta radcowskiego oraz informacji o prawie określonym wart. 35 1 ust. l i 
2."; 

-KPPO 

7) w art. l O skreślić pkt 3 i 4; 

-KPPO 

8) w art. 13 skreślić pkt l i 2; 

-KPPO 

9) skreślić art. 17; 

-KPPO 

l O) art. 20 nadać brzmienie: 

-przyjąć 

-przyjąć 

-przyjąć 

-przyjąć 

"Art. 20. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218) w art. l pkt 19 
otrzymuje brzmienie: 

"19) art. 6264 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6264
• § l. Notariusz, komomik oraz naczelnik urzędu skarbowego 

działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa 

wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Wniosek opatruje się bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § l, dołącza się dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli 
zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej 
niesporządzone w postaci elektronicznej notariusz, komomik 
oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 
administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi 

właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 
trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis. 



-KPPO 

11) skreślić art. 22. 

-KPPO 
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§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy 

i komorników obowiązek poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynnosc1 
notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie 

zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które 
uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.";";"; 

-przyjąć 

-przyjąć 

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/Robert Maciaszek /-/Witold Pahl 


