
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Druk nr 116 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 20 kwietnia 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34 i 35. 

 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Krzysztof Słoń  (-) Michał Seweryński 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 7, 18, 24 i 30 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 8, 19, 

25 i 31. 

 

1)  w art. 1: 

a) art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. Rzecznik nie może być zatrzymany ani pociągnięty 

do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. Nie 

dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia Rzecznika na gorącym 

uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) skreśla się użyte w art. 7e w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 

wyrazy „lub aresztowanie”; 

Poprawka 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 8, 19, 25 i 31 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1: 

a) art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. Rzecznik nie może być zatrzymany ani pociągnięty 

do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. Nie 

dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia Rzecznika na gorącym 

uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

Poprawka 

KPCPP 
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nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) skreśla się użyte w art. 7e w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 

wyrazy „lub aresztowanie”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 9 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 7a–7h” zastępuje się 

wyrazami „art. 7a–7i”, 

b) po art. 7a dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Rzecznik nie może być pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej 

upłynięciu, za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.”, 

c) w art. 7c: 

– skreśla się ust. 2 i 3, 

– w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek powinien zawierać:”, 

d) w art. 7d: 

– w ust. 2 skreśla się wyrazy „3 lub”, 

– w ust. 3 skreśla się wyrazy „3 i”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 10, 20, 26 i 32 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1, w art. 7c w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz datę i 

miejsce urodzenia”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 5, 11, 21, 27 i 33 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1, w art. 7e w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez organy stosujące 

przymus”;  

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6, 12, 22, 28 i 34 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 7a–7h” zastępuje się 

wyrazami „art. 7a–7i”, 

b) po art. 7f dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa 

w art. 7c ust. 1 i 2 oraz art. 7e ust. 2, a przed podjęciem przez 

Sejm rozstrzygnięcia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, 

postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej 

kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 1096)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być 

zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez 

uprzedniej zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie 

ujęcia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na gorącym uczynku 

przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

Poprawka 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”;”, 

b) skreśla się użyte w art. 18d w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 

wyrazy „lub aresztowanie”; 

8)  w art. 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 1096)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być 

zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez 

uprzedniej zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie 

ujęcia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na gorącym uczynku 

przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”;”, 

b) skreśla się użyte w art. 18d w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 

wyrazy „lub aresztowanie”; 

Poprawka 

KPCPP 

 

9)  w art. 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 18a–18g” zastępuje się 

wyrazami „art. 18a–18h”, 

b) przed art. 18a … dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zarówno w trakcie 

kadencji, jak i po jej upłynięciu, za przestępstwa ścigane 

z oskarżenia prywatnego.”, 

c) w art. 18b: 

– skreśla się ust. 2 i 3, 

– w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek powinien zawierać:”, 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 
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d) w art. 18c: 

– w ust. 2 skreśla się wyrazy „3 lub”, 

– w ust. 3 skreśla się wyrazy „3 i”; 

10)  w art. 2, w art. 18b w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz datę i 

miejsce urodzenia”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 2, w art. 18d w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez organy stosujące 

przymus”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

12)  w art. 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 18a–18g” zastępuje się 

wyrazami „art. 18a–18h”, 

b) po art. 18e dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa 

w 18b ust. 1 i 2 oraz art. 18d ust. 2, a przed podjęciem przez Sejm 

rozstrzygnięcia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, 

postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej 

kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 2, w art. 18f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz 

dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może wyrazić zgodę na 

pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia, o 

których mowa w ust. 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez Prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI Kodeksu 

wykroczeń, przyjęcie przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania 

mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 
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oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 14, 23, 29 i 35 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 2, w art. 18g wyrazy „art. 18a–” zastępuje się wyrazami „art. 18–

”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 3: 

a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku 

powiadamia posła lub senatora, którego wniosek dotyczy, o 

terminie rozpatrzenia wniosku. 

3. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia 

wniosku sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy się 

postępowanie wobec posła lub senatora, udostępnia akta 

postępowania. 

4. Poseł lub senator, którego wniosek dotyczy, 

przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku 

wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie 

pisemnej lub ustnej. 

5. Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do 

rozpatrzenia wniosku uchwala sprawozdanie wraz z 

propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.”;”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7c ust. 1b, 

Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu wyznacza termin na 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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złożenie przez posła lub senatora oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, poseł lub 

senator kieruje, w formie pisemnej, do Marszałka Sejmu lub 

Marszałka Senatu, który zwraca się do organu właściwego do 

rozpatrzenia wniosku o przedstawienie opinii co do formalnej 

poprawności tego oświadczenia.”;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 16 spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji poprawki nr 17. 

 

16)  w art. 3 w pkt 3 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 10” 

dodaje się dwukropek, pozostała treść oznacza się jako lit. b oraz 

dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia 

wolności osobistej posła lub senatora.”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

17)  w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Poseł lub senator nie może być zatrzymany bez 

zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym 

uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne 

do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła 

lub senatora składa się za pośrednictwem Prokuratora 

Generalnego.”, 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Do postępowania z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na zatrzymanie posła lub senatora przepisy art. 7c ust. 1–5 

stosuje się odpowiednio. 

7. Sejm lub Senat wyraża zgodę na zatrzymanie posła 

lub senatora w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. 

Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza 

podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie posła 

lub senatora.”;”; 

18)  w art. 4: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 195)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Generalny Inspektor nie może być zatrzymany ani 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej 

zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia 

Generalnego Inspektora na gorącym uczynku przestępstwa i 

jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia 

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 2–4;”, 

b) w art. 11d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 11” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 1”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”, 

c) w art. 11f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje 

się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

Poprawka 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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„2. Generalny Inspektor może wyrazić zgodę na pociągnięcie 

go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia, o których mowa 

w ust. 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez Generalnego Inspektora 

wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI Kodeksu 

wykroczeń, przyjęcie przez Generalnego Inspektora mandatu 

karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania 

mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie.”; 

19)  w art. 4: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 195)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Generalny Inspektor nie może być zatrzymany ani 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej 

zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia 

Generalnego Inspektora na gorącym uczynku przestępstwa i 

jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia 

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 4;”, 

b) w art. 11d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 11” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 1”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”; 

Poprawka 

KPCPP 
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20)  w art. 4, w art. 11b w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz datę i 

miejsce urodzenia”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 4, w art. 11d w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez organy stosujące 

przymus”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

22)  w art. 4: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 11a–11g” zastępuje się 

wyrazami „art. 11a–11h”, 

b) po art. 11e dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa 

w art. 11b ust. 1 i 2 oraz art. 11d ust. 2, a przed podjęciem przez 

Sejm rozstrzygnięcia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, 

postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej 

kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 4, w art. 11g wyrazy „art. 11a–” zastępuje się wyrazami „art. 11–

”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 5: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „i 178)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Instytutu Pamięci nie może być zatrzymany 

ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej 

zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia 

Prezesa Instytutu Pamięci na gorącym uczynku przestępstwa 

Poprawka 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 



– 11 – 

i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia 

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 2–4;”, 

b) w art. 14d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 14” zastępuje się wyrazami „art. 14 ust. 1”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”, 

c) w art. 14f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje 

się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Prezes Instytutu Pamięci może wyrazić zgodę na 

pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia, o 

których mowa w ust. 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez Prezesa Instytutu Pamięci 

wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI Kodeksu 

wykroczeń, przyjęcie przez Prezesa Instytutu Pamięci mandatu 

karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania 

mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie.”; 

25)  w art. 5: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „i 178)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Instytutu Pamięci nie może być zatrzymany 

ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej 

zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia 

Poprawka 

KPCPP 
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Prezesa Instytutu Pamięci na gorącym uczynku przestępstwa 

i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia 

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 4;”, 

b) w art. 14d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 14” zastępuje się wyrazami „art. 14 ust. 1”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”; 

26)  w art. 5, w art. 14b w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz datę i 

miejsce urodzenia”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

27)  w art. 5, w art. 14d w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez organy stosujące 

przymus”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 

28)  w art. 5: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 14a–14g” zastępuje się 

wyrazami „art. 14a–14h”, 

b) po art. 14e dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa 

w art. 14b ust. 1 i 2 oraz art. 14d ust. 2, a przed podjęciem przez 

Sejm rozstrzygnięcia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, 

postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej 

kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

29)  w art. 5, w art. 14g wyrazy „art. 14a–” zastępuje się wyrazami „art. 14–

”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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30)  w art. 6: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 2086)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rzecznik nie może być zatrzymany ani pociągnięty 

do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. 

Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia Rzecznika na 

gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 

O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka 

Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 

zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 2a–2c;”, 

b) w art. 7d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 7 ust. 2c” zastępuje się wyrazami „art. 7 

ust. 2”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”, 

c) w art. 7f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Rzecznik może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do 

odpowiedzialności karnej za wykroczenia, o których mowa w ust. 

3, w trybie określonym w tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez Rzecznika wykroczenia, 

o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – 

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 

1707), przyjęcie przez Rzecznika mandatu karnego albo 

uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym 

zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 

Poprawka 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie.”; 

31)  w art. 6: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 2086)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rzecznik nie może być zatrzymany ani pociągnięty 

do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. 

Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia Rzecznika na 

gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 

O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka 

Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 

zatrzymanego.”, 

b) uchyla się ust. 2c;”, 

b) w art. 7d: 

– w ust. 1 wyrazy „art. 7 ust. 2c” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 

2”, 

– skreśla się użyte w ust. 2 i 4 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „lub 

aresztowanie”; 

Poprawka 

KPCPP 

32)  w art. 6, w art. 7b w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz datę i 

miejsce urodzenia”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 6, w art. 7d w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez organy stosujące 

przymus”; 

Poprawka  

sen. A. Misiołka 
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34)  w art. 6: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 7a–7g” zastępuje się 

wyrazami „art. 7a–7h”, 

b) po art. 7e dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa 

w art. 7b ust. 1 i 2 oraz art. 7d ust. 2, a przed podjęciem przez 

Sejm rozstrzygnięcia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, 

postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej 

kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 

35)  w art. 6, w art. 7g wyrazy „art. 7a–” zastępuje się wyrazami „art. 7–”. Poprawka 

KPCPP, 

KRESS 

poparta przez 

połączone komisje 
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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 

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


