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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o prokuraturze, 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora, ustawy o ochronie danych 
osobowych, ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku 
Praw Dziecka (druk nr 1195). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



 

 

STANOWISKO RZĄDU 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych 
osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
(druk sejmowy nr 1195) 

 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk sejmowy nr 1195) 

proponuje wprowadzenie regulacji umożliwiających przyjęcie mandatu karnego  

w przypadku popełnienia wykroczenia określonego w Rozdziale XI „Wykroczenia 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” ustawy z dnia 20 maja  

1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) przez: 

1) prokuratora, 

2) posła, 

3) senatora, 

4) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

5) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 

6) Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Projekt zakłada, że podmioty określone w pkt 2-6 będą mogły wyrazić zgodę 

na pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wskazane wyżej wykroczenia 

i przyjęcie mandatu karnego bez konieczności uchylenia przysługującego im 

immunitetu przez właściwy organ. W przypadku braku takiej zgody będą miały 

zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące uchylenia immunitetu tym 

podmiotom. 

W przypadku prokuratora projekt zakłada możliwość wyrażenia przez niego 

zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności za wyżej wymienione wykroczenia 

i przyjęcie mandatu karnego. W przypadku braku takiej zgody prokurator będzie 

odpowiadał na zasadach obecnie obowiązujących, a więc tylko dyscyplinarnie. 
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Jako uzasadnienie proponowanej regulacji projektodawcy wskazali na 

konieczność usunięcia niefunkcjonalnej i nieuzasadnionej procedury związanej  

z uchyleniem immunitetu w przypadku „wykroczeń drogowych”.  

Projekt co do jego kierunku należy uznać za uzasadniony. 

Należy podkreślić, że dotyczy on dwóch kategorii podmiotów, po pierwsze 

posłów, senatorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka – a więc podmiotów, które 

podlegają odpowiedzialności za wykroczenia, po uzyskaniu zgody właściwego 

organu (po uchyleniu przysługującego im immunitetu formalnego), po drugie 

prokuratora, który z uwagi na przysługujący mu immunitet materialny nie ponosi 

odpowiedzialności za wykroczenia, zaś odpowiada za nie jedynie dyscyplinarnie. 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że ewentualna modyfikacja 

zakresu immunitetu prokuratorskiego jest zasadna, ale przyjęte rozwiązania 

szczegółowe powinny uwzględniać powyższe okoliczności. 

 Należy zauważyć, że w uzasadnieniu projektu nie wskazano dlaczego 

proponowanymi rozwiązaniami objęto jedynie wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – jakie cechy predysponują je do 

odmiennych regulacji w zakresie ich ścigania oraz dlaczego inne wykroczenia takich 

cech nie posiadają. Powyższe będzie skutkowało brakiem jednolitości systemu 

prawa w tym zakresie. 

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Rada Ministrów opowiada się 
za kontynuowaniem prac legislacyjnych nad projektem. 
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