
 

       

Druk nr 272-A  
. 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

 
DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

 
KOMISJI REGULAMINOWEJ I SPRAW POSELSKICH ORAZ  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOSCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

 o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz 
niektórych innych ustaw /druk nr 77/. 
 
 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 272 do Komisji 

Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r.  

 
w n osz ą :  

 
W ys ok i  S e j m    raczy załączone poprawki: 

 
 

1) w art. 1, art. 7g nadać brzmienie. 
„Art. 7g. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Rzecznika stosuje się 

odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia. 
2. 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 i 1485), 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.”; 

– poseł S. Neumann w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
 

2) w art. 2, art. 18f nadać brzmienie. 
„Art. 18f. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za 
wykroczenia. 

2. W przypadku popełnienia przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 i 1485), 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 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.”. 

– poseł S. Neumann w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 16 marca 2016 r.  
 
 
 

Sprawozdawca 
 

 
/-/ Tomasz Głogowski  

Przewodniczący Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

 
 /-/ Stanisław Piotrowicz 

Przewodniczący Komisji 
Regulaminowej i Spraw Poselskich 
 
       /-/ Włodzimierz Bernacki 

 
 


	1) w art. 1, art. 7g nadać brzmienie.
	„Art. 7g. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Rzecznika stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.
	2. 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 i 1485), przyjęcie przez Rzecznika mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku u...


	– poseł S. Neumann w imieniu KP PO
	– przyjąć
	2) w art. 2, art. 18f nadać brzmienie.
	„Art. 18f. 1. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.
	2. W przypadku popełnienia przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 i 1485), przyjęcie przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli mandatu ...


	– poseł S. Neumann w imieniu KP PO
	– przyjąć

