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S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI REGULAMINOWEJ  I SPRAW POSELSKICH  

ORAZ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

 
o poselskim projekcie 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). 
 

Sejm na 37. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 
regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich – w celu rozpatrzenia. 
 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Regulaminowa i Spraw 
Poselskich po  rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach:10 lipca i 5 
grudnia 2013 r. oraz 3 marca i 11 czerwca 2015 r.  
 
wnosi 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. 
 
 

 
       Sprawozdawca                      Przewodnicząca  Komisji        Przewodniczący Komisji 
                                                           Sprawiedliwości                         Regulaminowej 
                                                         i Praw Człowieka                      i Spraw Poselskich  
 
/-/ Tomasz Głogowski                  /-/ Stanisława Prządka                   /-/ Maciej Mroczek  



Projekt 
 
 

USTAWA  
z dnia   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  

oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka   

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 
1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, 

stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę, oraz za wykroczenie 
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 odpowiedzialności 

karnej za wykroczenia, o których mowa w ust. 3, w trybie określonym w 
tym przepisie. 

3. W przypadku popełnienia przez prokuratora wykroczenia, o którym mowa 
w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.1)), przyjęcie przez prokuratora 
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. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.2)), stanowi 
oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do 
odpowiedzialności w tej formie. 

4. Wyrażenie przez prokuratora zgody na pociągnięcie go do 
odpowiedzialności karnej w trybie określonym w ust. 3 wyłącza 
odpowiedzialność dyscyplinarną.”. 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 

152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz.715, Nr 217, poz. 
1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 
237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 
1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.  



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 i Nr 117, poz. 676) 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 wykroczenia. 
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 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3)), przyjęcie przez posła lub 
senatora 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. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.4)), 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 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.5)) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, 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 wykroczenia, o 
którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.6)), przyjęcie 
przez Generalnego Inspektora mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, 
w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 

152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz.715, Nr 217, poz. 
1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 
237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 
1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.  

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 
176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 
1371. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 
152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz.715, Nr 217, poz. 
1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431. 



art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. 
zm.7)), 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 zwolnienie zatrzymanego.”. 

 
Art. 4. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.8)) art. 
14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. 1. Prezes Instytutu Pamięci nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej pociągnięty do odpowiedzialności 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 wykroczenia, o 
którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.9)), przyjęcie 
przez Prezes Instytutu Pamięci 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. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 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 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 zwolnienie zatrzymanego.”. 

 

                                                           
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 

237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 
1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.  

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, 
poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, 
poz. 602 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 908. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 
152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz.715, Nr 217, poz. 
1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 
237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 
1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.  



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: 
„2. Rzecznik nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do 

odpowiedzialności 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 2010 r. Nr 
46, poz. 275, z późn. zm.12)), 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 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 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 niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie 
powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego.”. 

 
Art. 6. 

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

 

                                                           
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. 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 

152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz.715, Nr 217, poz. 
1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 
237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 
1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.  
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