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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy 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
 

(druk nr 1007) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 20 czerwca 1985 r. o PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 

270, poz. 1599, z późn. zm.) 

Art. 10c. 

1. Prokurator Generalny nie może być bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prokurator Generalny 

nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku 

popełnienia przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie zawiadamia się 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 

zatrzymanego. 

[2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stanowiące 

ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę, oraz za wykroczenie Prokurator Generalny 

odpowiada tylko dyscyplinarnie.] 

<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.> 

3. Z wnioskiem do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągnięcie Prokuratora 

Generalnego do odpowiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

może wystąpić Krajowa Rada Prokuratury lub Minister Sprawiedliwości. 

4. Przed sądem dyscyplinarnym, w toku postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, czynności 

rzecznika dyscyplinarnego wykonuje członek składającej wniosek Krajowej Rady 

Prokuratury lub przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. 
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[Art. 54a. 

Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.] 

<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 2013 r. 

poz. 482, z późn. zm.), 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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), 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.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 maja 1996 r. o WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I 

SENATORA (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) 

 

Art. 7. 

[ 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.] 

<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. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy czynów popełnionych do dnia wygaśnięcia 

mandatu, w tym czynów popełnionych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów. 
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3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w postępowaniu karnym, wszczętym przed dniem 

ogłoszenia wyników wyborów, wobec osoby, która została wybrana na posła lub senatora. 

4. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we 

wniosku, który był podstawą wyrażenia zgody przez Sejm lub Senat. Pociągnięcie posła 

lub senatora do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody Sejmu lub 

Senatu. 

[Art. 10b. 

 Przepisy dotyczące wyrażenia zgody na pociągnięcie posła lub senatora do 

odpowiedzialności karnej stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.] 

<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 2013 r. 

poz. 482, z późn. zm.), 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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności 

w tej formie.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182 i 1662) 

[Art. 11. 

Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 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.] 
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< 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 

2013 r. poz. 482, z późn. zm.), przyjęcie przez Generalnego Inspektora 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 2013 r. poz. 395, z późn. 

zm.), 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.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 18 grudnia 1998 r. o INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ - 

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1075 oraz z 2015 r. poz. 935) 

[Art. 14. 

Prezes Instytutu Pamięci nie może być, bez uprzedniej zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 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.] 
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<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 

2013 r. poz. 482, z późn. zm.), 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 2013 r. poz. 395, z późn. 

zm.), 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.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 stycznia 2000 r. o RZECZNIKU PRAW DZIECKA (Dz. U. Nr 6, 

poz. 69, z późn. zm.) 

Art. 7. 

1. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów państwowych i 

odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. 

[2. Rzecznik nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej ani pozbawiony wolności. 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 
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powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 

zatrzymanego.] 

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

odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, z zastrzeżeniem ust. 2a.> 

<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.), 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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), 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.> 

3. 
(4)

 Rzecznik nie może: 

  1)   zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani 

wykonywać innych zajęć zawodowych, 

  2)   należeć do partii politycznej, 

  3)   prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością 

jego urzędu. 

4. Po zaprzestaniu wykonywania obowiązków Rzecznik ma prawo powrócić na stanowisko 

zajmowane poprzednio lub otrzymać stanowisko równorzędne z poprzednio 

zajmowanym. 

5. 
(5)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy, z 

wyjątkiem stosunku pracy na podstawie wyboru, oraz zmiana warunków pracy lub płacy 

w ciągu dwóch lat po zaprzestaniu wykonywania obowiązków Rzecznika może nastąpić 

tylko za zgodą Prezydium Sejmu. 
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U S T A W A  z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 poz. 133, 509 i 694) 

 

[Art. 81. 

Za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie.] 

<Art. 81. 

§ 1. Za wykroczenie sędzia odpowiada tylko dyscyplinarnie, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągniecie go do odpowiedzialności karnej za 

wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

§ 3. W przypadku popełnienia przez sędziego 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.), przyjęcie 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. – 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.> 


