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SENAT
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VII KADENCJA
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Druk nr 1193 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 cywilnego

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 wniosek zawarty w pkt I zestawienia wniosków i wnoszą o jego
przyjęcie przez Senat.

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

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

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

I.

II.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek
KU i KPCPP
poparty przez
połączone komisje

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.
1)

w art. 1, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy
oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają

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

sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych
z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu
dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo
dowód jego wysłania przesyłką poleconą.";

2)

w art. 1, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W toku sprawy adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi
oraz radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają

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

sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem
odbioru i oznaczeniem daty, z powiadomieniem sądu, przed
którym toczy się postępowanie – ze skutkiem doręczenia.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

