
 

 
Druk nr 741-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 
 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

  
 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy         
– Kodeks postępowania cywilnego    oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 668) 
 

Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu         

– skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 741 do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  
 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

 w dniu 21 lipca 2016 r. 

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 2: 

a) pkt 53 otrzymuje brzmienie: 

„53) po art. 50537 dodaje się art. 50538 i art. 50539 w brzmieniu: 



„Art. 50538.  Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w 
elektronicznym postępowaniu upominawczym następuje w składzie jednego 
sędziego. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia przepisy art. 50530 
§ 2 i art. 50531 stosuje się odpowiednio. 

Art. 50539. W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd 
przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia 
postępowania właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.”, 

 

b) pkt 60 otrzymuje brzmienie: 

„60) po art. 679 dodaje się art. 6791 i art. 6792 w brzmieniu: 

„Art. 6791. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 
prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o 
stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.1)), 
do Rejestru Spadkowego. 

Art. 6792. Sąd niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Notarialną o 
wydaniu prawomocnego postanowienia uchylającego zarejestrowany akt 
poświadczenia dziedziczenia. Do zawiadomienia dołącza się odpis 
postanowienia.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

2) w art. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 8 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik 
pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku 
dłużnika w trybie art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.”;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

3) w art. 3 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 23 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585, z 2015 r. poz. 218, 

978, 1137, 1224, 1311 oraz z 2016 r. poz. … 



„1a) art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21, które wchodzą w 
życie z dniem 1 marca 2017 r.;”.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r. 
 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 

               /-/ Daniel Milewski                   /-/ Stanisław Piotrowicz 
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