
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 3 marca 2011 r. Druk nr 1111 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 2 marca 2011 r. nad ustawą  

- Prawo prywatne międzynarodowe,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 i 14. 
 
 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 
zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Piotr Łukasz Andrzejewski (pkt II ppkt 1 zestawienia wniosków), 
- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (pkt II ppkt 2 zestawienia 

wniosków). 
 

 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Piotr Zientarski  (-) Stanisław Piotrowicz 
 
 

u
Data publikacji



  

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe 

 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

 

Wniosek KU 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1  wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3. 

 

1)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 7. 1. Stosunek prawny powstały na gruncie prawa obcego 

wywiera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutki 

prawne jedynie w takim zakresie, w jakim jest on zgodny 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.", 

2. Prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie 

miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami 

porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przepisy prawa uznające związki osób tej samej płci nie 

wywierają skutków prawnych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej."; 

 

Poprawka sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2  wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Nie stosuje się w szczególności przepisów prawa obcego regulujących 

związki osób tej samej płci."; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 



- 2 - 

3)  w art. 7 po wyrazach "Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się wyrazy 

", w szczególności z zasadą ochrony rodziny i dziecka, równości 

małżonków oraz zasadą, że małżeństwo jest związkiem kobiety 

i mężczyzny"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 

4)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. Wskazanie prawa obcego nie wyłącza zastosowania tych 

przepisów prawa polskiego, których przestrzeganie jest 

istotnym elementem ochrony interesu publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej."; 

 

Poprawka  
sen. S. Piotrowicza 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 9 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. O zdolności prawnej dziecka poczętego, lecz jeszcze 

nieurodzonego, rozstrzyga prawo, któremu czynność prawna 

podlega. Jeżeli prawo to przyznaje takiemu dziecku zdolność 

prawną w zakresie mniejszym niż wynikający z prawa polskiego, 

stosuje się prawo polskie."; 

 

Poprawka senatorów: 
T. Gruszki, 
S. Piotrowicza, 
Z. Cichonia 
poparta przez 
połączone komisje 

6)  po art. 11 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. … 1. Zdolność prawna dziecka poczętego podlega prawu 

ojczystemu matki dziecka. 

2. W przypadku, gdy prawo ojczyste matki jest mniej 

korzystne dla dziecka poczętego, stosuje się prawo 

polskie."; 

 

Poprawka  
sen. P. Kalety  

7)  w art. 15 skreśla się ust. 2; Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  art. 48 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 48. O możności zawarcia małżeństwa przez kobietę i mężczyznę 

rozstrzyga w stosunku do każdej z tych osób jej prawo 

Poprawka  
sen. T. Gruszki 
poparta przez 
połączone komisje 
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ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa."; 

 

9)  w art. 55 w ust. 4 wyrazy "lecz nienarodzonego" zastępuje się 

wyrazami ", lecz jeszcze nieurodzonego,"; 

 

Poprawka senatorów: 
T. Gruszki, 
S. Piotrowicza, 
Z. Cichonia 
poparta przez 
połączone komisje 
 

10)  w art. 63 wyrazy "Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych" 

zastępuje się wyrazami "Prawo właściwe dla obowiązków 

alimentacyjnych"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  w art. 65 wyrazy "Z zastrzeżeniem art. 66 o ważności" zastępuje się 

wyrazami "O ważności"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  art. 78 oznacza się jako art. 79 oraz dotychczasowy art. 79 oznacza się 

jako art. 78; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13  i 14  należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 80 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem przepisów odnoszących się 

do zobowiązań alimentacyjnych, które w tym zakresie pozostają w 

mocy do dnia 17 czerwca 2011 r."; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  art. 81 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r., 

z wyjątkiem art. 30 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.". 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


