
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 

 _______________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 

 _______________________________________________________________________________________   

 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. ustawę  

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, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 

oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA  

z dnia 10 lipca 2015 r. 

 

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, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  

oraz ustawy – Prawo o ustroju  

sądów powszechnych
 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbo-

wych, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę, oraz za wy-

kroczenie Prokurator Generalny odpowiada tylko dyscyplinarnie. Przepisy 

art. 54a ust. 2–4 stosuje się.”; 

2) art. 54a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 54a. 1. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie, z 

zastrzeżeniem ust. 2–4. 

2. Prokurator może wyrazić zgodę na pociągniecie go do odpowie-

dzialności karnej za wykroczenia, o których mowa w ust. 3, w 

trybie określonym w tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez prokuratora wykroczenia, o któ-

rym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Ko-

deks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.
2)

), przy-

jęcie przez prokuratora mandatu karnego albo uiszczenie grzyw-

ny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o któ-

rym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 

r. poz. 395, z późn. zm.
3)

), stanowi oświadczenie o wyrażeniu 

przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej 

formie. 

4. Wyrażenie przez prokuratora zgody na pociągnięcie go do odpo-

wiedzialności karnej w trybie określonym w ust. 3 wyłącza od-

powiedzialność dyscyplinarną.”. 

                                                 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. i Nr 240, poz. 

1430, z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 

2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.
4)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł 

lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez 

zgody Sejmu lub Senatu, z zastrzeżeniem art. 8 oraz art. 10b ust. 2.”; 

2) art. 10b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10b. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej posłów lub 

senatorów stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wy-

kroczenia. 

2. W przypadku popełnienia przez posła lub senatora wykroczenia, 

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

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.
5)

), 

przyjęcie przez posła lub senatora mandatu karnego albo uisz-

czenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym za-

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

sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-

czenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.
6)

), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182 i 1662) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolno-

ści, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Generalny Inspektor może wyrazić zgodę na pociągniecie 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 wykro-

czenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. 

zm.
7)

), przyjęcie przez Generalnego Inspektora mandatu karnego 

albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem kar-

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

24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-

                                                 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 

676 oraz z 2012 r. poz. 1544. 
5)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
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czenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.
8)

), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie. 

4. Generalny Inspektor nie może być zatrzymany lub aresztowany, 

z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli 

jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się 

Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnie-

nie zatrzymanego.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ści-

gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075 oraz z 

2015 r. poz. 935) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. 1. Prezes Instytutu Pamięci nie może być bez uprzedniej zgody 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pociągnięty do odpowiedzial-

ności karnej ani pozbawiony wolności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prezes Instytutu Pamięci może wyrazić zgodę na pociągniecie 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 wy-

kroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. 

zm.
9)

), przyjęcie przez Prezes Instytutu Pamięci mandatu karnego 

albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem kar-

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

24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-

czenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.
10)

), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności w tej formie. 

4. Prezes Instytutu Pamięci nie może być zatrzymany lub areszto-

wany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i 

jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidło-

wego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiada-

mia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe 

zwolnienie zatrzymanego.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 

69, z późn. zm.
11)

) w art. 7: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
8)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
9)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
10)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
11)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1345, z 2010 r. Nr 

182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1004. 
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„2. Rzecznik nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpo-

wiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, z zastrzeżeniem ust. 2a.”; 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Rzecznik może wyrazić zgodę na pociągniecie go do odpowiedzialności 

karnej za wykroczenia, o których mowa w ust. 2b, w trybie określonym w 

tym przepisie. 

2b. W przypadku popełnienia przez Rzecznika wykroczenia, o którym mowa 

w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.
12)

), przyjęcie przez Rzecznika mandatu kar-

nego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym 

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

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 

r. poz. 395, z późn. zm.
13)

), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego 

zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie. 

2c. Rzecznik nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia 

go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest nie-

zbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać na-

tychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 

2015 poz. 133, 509 i 694) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 81. § 1. Za wykroczenie sędzia odpowiada tylko dyscyplinarnie, z za-

strzeżeniem § 2. 

§ 2. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągniecie go do odpowie-

dzialności karnej za wykroczenia, o których mowa w § 3, w try-

bie określonym w tym przepisie. 

§ 3. W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o któ-

rym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Ko-

deks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.
14)

), przy-

jęcie przez sędziego mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, 

w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym 

mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Ko-

deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 395, z późn. zm.
15)

), stanowi oświadczenie o wyrażeniu 

przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej 

formie.”. 

                                                 
12)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
13)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
14)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 

1247, 1446 i 1567, z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915 oraz z 2015 r. poz. 392, 541 i 774. 
15)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 

1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.  
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Art. 7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

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


