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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 1182 X

Warszawa, dnia 6 lipca 2011 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Senat na 80. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje poparły wnioski zawarte w pkt 2 i 3 zestawienia wniosków i wnoszą o ich
przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy, zawartymi w druku nr 1182 S.
Ponadto informujemy, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu senator Piotr
Zientarski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 2 zestawienia wniosków),

–

na podstawie art. 82 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Piotr Zientarski wycofał swój
wniosek (pkt 1 zestawienia wniosków).

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

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego

1)

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 1, w art. 296a w § 2 w zdaniu drugim wyrazy "dotyczy wyłącznie
szkody" zastępuje się wyrazami "dotyczy wyłącznie szkody na osobie";

2)

w art. 1, w art. 296a § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 1,
pokrzywdzony,

a

pokrzywdzonego

w

przypadku

uniemożliwia

gdy

stan

dokonywanie

zdrowia

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje

czynności

prawnych, inna osoba uprawniona do złożenia wniosku, o której
mowa w § 1, obowiązany jest złożyć zawiadomienie o szkodzie
do podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.";

3)

w art. 1, w art. 296e w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Pokrzywdzony
zobowiązanemu

jest
do

obowiązany
wypłaty

zwrócić

odszkodowania

podmiotowi
świadczenie

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
połączone komisje

wypłacone tytułem zaliczki w wypadku, gdy świadczenie nie
przysługuje w całości lub części.".
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