
 

 
Druk nr 1927-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 
 
 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu 
niektórych czynności organu centralnego w sprawach 
rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie 
prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych 
(druk nr 1827)  
 

Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1927 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 10 stycznia 2018 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 
 
 
1) w art. 4 skreślić ust. 2; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

2) w art. 15 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Minister Sprawiedliwości przekazuje do sądu zapytania wnioskodawcy lub 

zagranicznego organu centralnego o stan toczących się postępowań w sprawie 
wniosków.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 
3) w art. 16 wyraz „wniosków” zastąpić wyrazem „wniosku”; 



– KP PO 
– odrzucić 

 
4) w art. 27 w pkt 2 w art. 5191 w § 22 wyrazy ,,dwóch miesięcy” zastąpić wyrazami „trzech 

miesięcy”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
5) w art. 32 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie zaplanowanych na 
dany rok limitów wydatków, o których mowa w ust. 2, i dokonuje co najmniej dwa razy 
w roku, według stanu na koniec każdego półrocza, analizy stopnia wykorzystania 
wydatków zaplanowanych na dany rok.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
 

 
Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 
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