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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DKRM.ZK.140.141(3).2015.MN 
                

 

  
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
               
 

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy:  

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 77). 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

 

 (-) Beata Szydło 

 
 



 

 

STANOWISKO RZĄDU 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 77) 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 77) proponuje wprowadzenie jednolitych 

regulacji w zakresie immunitetu formalnego przysługującego: 

1) posłom i senatorom; 

2) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; 

3) Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, 

4) Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli; 

5) Rzecznikowi Praw Dziecka; 

6) Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

Projekt uzupełnia i ujednolica regulacje dotyczące immunitetu formalnego 

przysługującego wyżej wymienionym podmiotom w zakresie trybu postępowania  

w przypadku złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie ich  

do odpowiedzialności karnej oraz zgody na ich zatrzymanie lub aresztowanie. Wprowadzono 

również unormowanie dotyczące spoczywania okresu przedawnienia w postępowaniu karnym 

czynu objętego immunitetem. W przypadku zaś unormowań dotyczących Rzecznika Praw 

Obywatelskich uzupełniono je o regulacje opisujące samą instytucję przysługującego  

mu immunitetu – poprzez powtórzenie regulacji w tym zakresie zawartych w Konstytucji RP.  

Unormowana przedstawione w projekcie zostały przygotowane na wzór 

obowiązujących regulacji w tym zakresie zawartych w ustawie z dnia 9 maja 1996 r.  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1605),  

poszerzając je o tryb badania pod względem formalnym złożonego wniosku  

o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. 

Przygotowany projekt, co do zasady, należy ocenić jako uzasadniony, niemniej jednak 

trzeba zwrócić uwagę na niżej przedstawione spostrzeżenia. 

Proponowane dodanie art. 7a ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, ze zm.) stanowi powtórzenie treści art. 211 

Konstytucji RP, mimo, iż zgodnie z § 4 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  

Nr 100, poz. 908, ze zm.) ustawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych 

ustawach, do których niewątpliwie zalicza się Konstytucja RP. Zgodnie z art. 8 ust. 2 

Konstytucji RP, jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba ze Konstytucja stanowi inaczej. 

Trzeba w tym miejscu jednak przyznać, iż praktyka powtarzania treści regulacji zawartych  

w Konstytucji RP ma odzwierciedlenie również w innych obowiązujących ustawach, które 

odnoszą się do podmiotów, których immunitet formalny ma swoje oparcie o przepisy ustawy 

zasadniczej (art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1096) czy art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora).  

Rozważenia wymaga również zasadność regulacji, zgodnie z którą wnioski  

o pociągniecie do odpowiedzialności karnej osób pełniących funkcje określonych w ustawie 

organów, a także wnioski o ich zatrzymanie lub aresztowanie, miałby być składane  

za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. Jak wyżej wskazano projektowane przepisy 

wzorowane są na dotychczasowych regulacjach dotyczących posłów i senatorów, które 

przewidują składanie wniosków za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. O ile jednak,  

z racji pełnionej funkcji, pośrednictwo Prokuratora Generalnego – jako kierującego 

działalnością prokuratury, w sprawach wniosków oskarżycieli publicznych można uznać  

za uzasadnione, o tyle nie są zrozumiałe intencje projektodawcy, włączenia w przedmiotową 

procedurę Ministra Sprawiedliwości, tym bardziej, że nie przewidziano regulacji 

wskazujących na czym rola Ministra Sprawiedliwości (za wyjątkiem czysto technicznej 

czynności przekazania wniosku) miałaby polegać. 

Projektowany art. 7d ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich, przewiduje, że Marszałek Sejmu pozostawia wniosek bez biegu, jeżeli nie 

spełnia on wymogów formalnych wskazanych w projektowanym art. 7c ust. 4 tej ustawy. 

Należy zauważyć, że wobec takiego brzmienia przepisu, Marszałek Sejmu nie może 

pozostawić wniosku bez biegu, jeżeli zostanie złożony wniosek o wyrażenie zgody  

na pociągniecie Rzecznika do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane  

z oskarżenia prywatnego, który nie zostałby sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego 

(nawet jeżeli pełnomocnik zostałby oznaczony zgodnie z projektowanym art. 7c ust. 4 pkt 1 

tej ustawy). Należy więc rozważyć rozszerzenie treści projektowanego art. 7d ust. 2 tej 

ustawy o możliwość pozostawienia wniosku bez biegu z uwagi na niespełnienie wymogów 

określonych w projektowanym art. 7c ust. 3 tej ustawy (odpowiednia zmiana byłaby również 

wymagana w projektowanym art. 7d ust. 3 tej ustawy). Rozważenia wymaga również 
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potrzeba wskazania w projektowanym art. 7d ust. 4 tej ustawy, odpowiedniego wyprzedzenia, 

z którym należy powiadomić zainteresowanego o terminie rozpoznania wniosku, 

 co umożliwiłoby mu realizację uprawnienia wskazanego w projektowanym art. 7 ust. 6 tej 

ustawy. Uwagi te są aktualne również w odniesieniu do regulacji w zakresie pozostałych 

podmiotów objętych przedmiotowym projektem. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Rada Ministrów opowiada się  

za kontynuowaniem prac legislacyjnych nad projektem, przy jednoczesnym rozważeniu 

uwzględnienia wyżej wskazanych uwag. 
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