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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 116) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest uregulowanie procedury uchylania immunitetu formalnego 

i przywileju nietykalności Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka (zwanej dalej również „uchyleniem 

immunitetu”).  

Immunitet formalny polega na zakazie wszczynania postępowania karnego bez zgody 

właściwego organu, co oznacza, że osób sprawujących wyżej wymienione stanowiska nie 

można, bez zgody Sejmu, pociągnąć do odpowiedzialności karnej (rozumianej również jako 

odpowiedzialność wykroczeniowa).  

Przywilej nietykalności polega na zakazie zatrzymania lub aresztowania z wyjątkiem 

ujęcia na gorącym uczynku i niezbędności zatrzymania do zapewnienia prawidłowego toku 

postępowania. 

Zakres immunitetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich 

wynika z przepisów Konstytucji (odpowiednio art. 206 i art. 211). Zakres immunitetu 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

i Rzecznika Praw Dziecka ma swoje oparcie w przepisach rangi ustawowej. 
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W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów określających tryb wyrażenia 

zgody na uchylenie immunitetu wyżej wymienionym podmiotom. Takie przepisy, w zakresie 

uchylenia immunitetu parlamentarnego, przewiduje ustawa z dnia 9 maja 1996 r 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ogólne rozwiązanie art. 13 kodeksu 

postępowania karnego, zgodnie z którym uzyskanie zezwolenia, od którego uzależnione jest 

ściganie, należy do oskarżyciela.  

Celem nowelizacji jest wprowadzenie przepisów, które uregulują tryb postępowania 

w sprawach związanych z wyrażeniem zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej 

oraz na zatrzymanie lub aresztowanie w sposób jednolity dla wszystkich powyższych 

piastunów immunitetu. 

Ustawa wzoruje się na obowiązujących przepisach ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora wprowadzając do trybu uchylenia immunitetu jedynie drobne korekty. 

Odzwierciedleniem tych korekt są zmiany dokonywane w samej ustawie o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (ujednolicające przepisy). 

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy wnioski o wyrażenie zgody na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia 

w życie ustawy należy złożyć ponownie, chyba że dotyczą one uchylenia immunitetu posła 

lub senatora. Te ostanie rozpatrywane mają być na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 77).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Regulaminowej i Spraw 

Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje wprowadziły poprawki 

mieszczące się w meritum projektu. Jedna z poprawek zmieniła przepis stanowiący 

o składaniu wniosku o pociągniecie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości i wskazała jako 

właściwego w tym zakresie Prokuratora Generalnego. Przepis ten, w brzmieniu przedłożenia 

poselskiego, budził szczególne wątpliwości wzmocnione faktem, iż zgodnie ze stanem 
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prawnym na dzień złożenia projektu, Minister Sprawiedliwości nie sprawował funkcji 

Prokuratora Generalnego.  

Do projektu ustawy złożono szereg wniosków mniejszości, w tym wnioski przewidujące 

możliwość zrzeczenia się immunitetu przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika 

Praw Obywatelskich w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji (na wzór immunitetu parlamentarzystów oraz immunitetu sędziów, 

prokuratorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Rzecznika 

Praw Dziecka). Takie poprawki powtórzono też na etapie drugiego czytania (na posiedzeniu 

Sejmu). Nie zyskały one akceptacji Izby. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia 

poselskiego ze zmianami wynikającymi z poprawek komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 noweli, art. 7h ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Zgodnie z art. 7h ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich szczegółowy tryb 

postępowania w sprawach, o których mowa w art. 7a–7g, określa Regulamin Sejmu. Przepis 

ten ma szerszy zakres odesłania niż analogiczne przepisy zawarte w pozostałych 

nowelizowanych ustawach. Odsyła bowiem do wszystkich przepisów ustawy związanych 

z uchyleniem immunitetu (zarówno do „podstawowego” przepisu stanowiącego o samej 

instytucji immunitetu jak i do przepisu o przedawnieniu oraz przepisów proceduralnych). 

Pozostałe analogiczne przepisy nie przewidują „pełnego” odesłania (pomijają przepis 

stanowiący o samej instytucji immunitetu). 

Propozycja poprawek: 

– w art. 2, w art. 18g wyrazy „art. 18a–18f” zastępuje się wyrazami „art. 18–18f”; 

– w art. 4, w art. 11g wyrazy „art. 11a–11f” zastępuje się wyrazami „art. 11–11f”; 

– w art. 5, w art. 14g wyrazy „art. 14a–14f” zastępuje się wyrazami „art. 14–14f”; 

– w art. 6, w art. 7g wyrazy „7a–7f” zastępuje się wyrazami „7–7f”; 
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2) art. 3 pkt 2 lit. b noweli, art. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 

W wyniku dodania do art. 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dwóch 

nowych ustępów (ust. 1a i 1b) korekcie powinny ulec nieaktualne lub zbędne odesłania 

w nienowelizowanym art. 8 ustawy oraz w art. 7c ust. 2.  

Zawiadomienie, „o którym mowa w art. 7c ust. 1” będzie zawiadomieniem, „o którym 

mowa w art. 7c ust. 1b” oraz organ właściwy do rozpatrzenia wniosku, „o którym mowa 

w art. 7c ust. 1” będzie organem, „o którym mowa w art. 7c ust. 1b”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3: 

a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia posła lub senatora, 

którego wniosek dotyczy, o terminie rozpatrzenia wniosku. 

3. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo 

odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec posła lub senatora, 

udostępnia akta postępowania. 

4. Poseł lub senator, którego wniosek dotyczy, przedstawia organowi 

właściwemu do rozpatrzenia wniosku wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w 

formie pisemnej lub ustnej. 

5. Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala 

sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.”;”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7c ust. 1b, Marszałek Sejmu lub 

Marszałek Senatu wyznacza termin na złożenie przez posła lub senatora 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, poseł lub senator kieruje, 

w formie pisemnej, do Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, który zwraca się do 

organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przedstawienie opinii co do 

formalnej poprawności tego oświadczenia.”;”; 
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3) art. 11 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jeżeli po 

nadaniu biegu wnioskowi, o uchylenie immunitetu, a przed podjęciem przez Sejm lub Senat 

rozstrzygnięcia w tej sprawie, upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy 

się nadal w Sejmie lub w Senacie następnej kadencji (o ile poseł lub senator, którego wniosek 

dotyczy, został wybrany na tę kadencję). 

Powyższy przepis w stosunku do wniosków o uchylenie immunitetu parlamentarzyście 

„przełamuje” zasadę dyskontynuacji prac Parlamentu. 

Analogicznych rozwiązań zabrakło w przypadku zasad uchylania immunitetu 

uregulowanych w ustawach innych niż ustawa o wykonywania mandatu posła i senatora. 

Powstaje pytanie, czy różnica ta jest celowym zabiegiem ustawodawcy. Uzasadnienie 

projektu wskazuje na intencję ujednolicenia wszystkich zasad proceduralnych związanych 

z uchyleniem immunitetu. 

Propozycja poprawki sprowadzałaby się do dodania analogicznego przepisu jak art. 11 

ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora do każdej z pozostałych 

nowelizowanych ustaw. 

4) art. 7e ust. 3 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz analogiczne 

rozwiązania pozostałych nowelizowanych ustaw. 

Przepis art. 7e ust. 3 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich nakazuje we 

wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wskazać datę 

i miejsce urodzenia Rzecznika. Wymóg ten „przeniesiony” z ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora wydaje się być sztucznym i nadmiernym sformalizowaniem 

przepisu.  

Propozycja poprawki sprowadzałaby się do wykreślenia przedmiotowego fragmentu 

przepisu. 
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5) art. 7a i art. 7e ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz analogiczne rozwiązania 

pozostałych nowelizowanych ustaw. 

Dodawany opiniowaną ustawą przepis art. 7a ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

powtarza uregulowanie zawarte w art. 211 Konstytucji (w myśl obowiązujących przepisów 

czynią już tak, co do zasady, także pozostałe nowelizowane ustawy). 

Zgodnie z zasadami poprawnej legislacji ustawa nie powinna powtarzać innych 

powszechnie obowiązujących przepisów jako normatywnie zbędnych. Sama Konstytucja 

stanowi wprost, że jej przepisy stosuje się bezpośrednio (art. 8 ust. 2).  

Dodatkowo przyjąć należy, że określenia stosowane w Konstytucji mają swoje własne, 

autonomiczne znaczenia, zakładające konieczność przełożenia tych znaczeń na język ustawy 

zwykłej. „Pomieszanie” pojęć konstytucyjnych i ustawowych w opiniowanej nowelizacji 

może budzić wątpliwości. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 7a zgody wymaga każde pozbawienie wolności. Tymczasem 

procedura z art. 7e ust. 2 (i nast.) zakłada możliwość złożenia wniosku, o zgodę jedynie na 

zatrzymanie lub aresztowanie, więc – przynajmniej na poziomie ustawowym – jest procedurą 

niepełną. 

Po drugie, przepis art. 7e ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich definiuje 

„zatrzymanie” jako „wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej przez 

organy stosujące przymus”. Co w konsekwencji rodzi następujące pytania: 

1) co kryje się pod pojęciem „aresztu”, który też przecież formą pozbawienia wolności 

przez organ stosujący przymus, 

2) o nielogiczność założenia, zgodnie z którym w pojęciu „pozbawienia wolności”(art. 7a) 

mieści się „pozbawienie lub ograniczenie wolności” (art. 7e ust. 2), 

3) czy pod określeniem „pozbawienia wolności” mieści się jedynie wymagające odrębnej 

zgody, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie rozumiane jako wszelkie formy 

pozbawienia wolności przez organy stosujące przymus, czy też inne, poza tak 

rozumianymi formami, sposoby pozbawienia wolności (np. pozbawienie wolności przez 

organy niestosujące przymusu). 

Po trzecie, przepis art. 7a zdanie trzecie, zakłada, że Marszałka Sejmu zawiadamia się 

jedynie o zatrzymaniu (wszelkich pozbawieniach wolności przez organy stosujące przymus), 

ale już nie o aresztowaniu i innym pozbawieniu wolności. 
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Uwagi te odnieść należy także do art. 18d ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 

Powyższy „chaos terminologiczny” wynika z automatycznego powielenia treści art. 10 

ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w przepisach pozostałych nowelizowanych 

ustaw. Tymczasem odpowiednie przepisy Konstytucji, których wykonaniem jest art. 10, 

stanowią o wyrażeniu przez Parlament zgody na zatrzymanie lub aresztowanie. Pomijają 

natomiast milczeniem inne formy pozbawienia wolności. 

Zgodnie z art. 105 ust. 2 (w zw. z art. 108) Konstytucji poseł (senator) nie może być bez 

zgody Sejmu (Senatu) pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Natomiast zgodnie z art. 206 

zdanie pierwsze i art. 211 zdanie pierwsze Konstytucji Prezes NIK i RPO nie mogą być bez 

uprzedniej zgody Sejmu pociągnięci do odpowiedzialności karnej ani pozbawieni wolności. 

Dodatkowo zgodnie z art. 105 ust. 5 (w zw. z art. 108) Konstytucji statuującym 

przywilej nietykalności parlamentarzysty, poseł (senator) nie może być zatrzymany lub 

aresztowany bez zgody Sejmu (Senatu). Natomiast przepisy art. 206 zdanie drugie i art. 211 

zdanie drugie Konstytucji, które opisują przywilej nietykalności Prezesa NIK i Rzecznika 

Praw Obywatelskich stanowią jedynie o zakazie zatrzymania lub aresztowania. Milczą 

natomiast o możliwej zgodzie Sejmu na zatrzymanie lub aresztowanie. 

Reguły wykładni przepisów zakładają, że do opisania tych samych pojęć używa się tych 

samych określeń. Stąd wątpliwość budzić może – przynajmniej na poziomie wykładni 

językowej, bez odwoływania się do wykładni systemowej i funkcjonalnej przepisów 

Konstytucji –tożsamość instytucji immunitetu formalnego parlamentarzystów oraz instytucji 

immunitetu Prezesa NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Jedna z możliwych interpretacji przepisu art. 206 (i art. 211) Konstytucji – zgodnie 

z którym Prezes NIK (Rzecznik Praw Obywatelskich) nie może być bez uprzedniej zgody 

Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności – może zakładać, 

że obejmuje on także zakaz pozbawiania wolności w postępowaniu innym niż karne oraz 

zakłada odrębną zgody Izby na wykonanie orzeczonej wobec Prezesa NIK (Rzecznika Praw 

Obywatelskich) kary pozbawienia wolności. Porównanie art. 206 (i art. 211) z art. 105 

Konstytucji może też prowadzić do wniosku, że w przypadku Prezesa NIK (Rzecznika Praw 

Obywatelskich) Konstytucja nie przewiduje możliwości wyrażenia zgody na zatrzymanie lub 

aresztowanie.  
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Z drugiej strony, zauważyć należy, że instytucja immunitetu Prezesa NIK i Rzecznika 

Praw Obywatelskich, na poziomie konstytucyjnym, uregulowana jest w tożsamy sposób jak 

instytucja immunitetu sędziowskiego (art. 181 Konstytucji), a przełożona na język ustawy 

w art. 80 Prawa o ustroju sądów powszechnych. 

Praktyka stosowania przepisów statuujących instytucję immunitetu sedziowskiego każe 

przyjąć, że zakaz pozbawienia wolności, o którym mowa w art. 181 Konstytucji oznacza, 

zakaz rozumiany przede wszystkim jako zakaz zatrzymania (aresztowania), bez zgody sądu 

dyscyplinarnego (Sejmu). Wskazuje na to zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. 

uchwała SN z 5 lipca 2002 r., SNO 22/02) jak i Trybunału Konstytucyjnego (np. wyrok TK 

z dnia 15 stycznia 2009 r. K 45/07). Na taki zakres immunitetu sędziowskiego wskazują też 

poglądy doktryny.  

Zgodnie z art. 80 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych „Sędzia nie może być 

zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu 

dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku 

przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku 

postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki. Zgodnie 

z § 2 „O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego 

właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe 

zwolnienie zatrzymanego sędziego”. 

Propozycja poprawek (w świetle analogii do art. 181 Konstytucji) zmierza do 

ujednolicenia brzmienia nowelizowanych ustaw z już obowiązującymi rozwiązaniami Prawa 

o ustroju sądów powszechnych. Przyjmuje założenie, o możliwości (a zarazem konieczności) 

wyjednania zgody w przypadku każdego pozbawienia wolności Prezesa NIK i Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Zastępuje też (tak jak art. 80 Prawa o ustroju sadów powszechnych) 

konstytucyjne określenia: „pozbawienie wolności”, „aresztowanie” i „zatrzymanie” 

zbiorczym określeniem „zatrzymanie”.  

Dodatkowo propozycja poprawki pozostawia, w ślad za ustawą o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora, rozstrzygnięcie, że zatrzymanie obejmuje wszelkie formy 

pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej przez organy stosujące przymus.  

Zakres, regulowanego ustawowo, immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Prezesa IPN, Rzecznika Praw Dziecka jest tożsamy z zakresem immunitetu 
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Prezesa NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich. Stąd przedstawione uwagi, choć już bez 

zarzutu natury konstytucyjnej, a jedynie z zarzutem niespójności techniczno-legislacyjnej 

odpowiednich przepisów materialnych z przepisami proceduralnymi dotyczącymi uchylenia 

immunitetu, odnieść należy również do zmian dokonywanych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. 

Propozycja poprawki do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich:  

– w art. 1: 

a) art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. Rzecznik nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej bez uprzedniej zgody Sejmu. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia Rzecznika 

na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie 

powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 

zatrzymanego.”, 

b) w art. 7e w ust. 2, 4 i 5 skreśla się wyrazy „lub aresztowanie”; 

Analogiczne poprawki należałoby przyjąć w pozostałych nowelizowanych 

ustawach.  

Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy zmianie w tym zakresie powinna ulec także ustawa 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jeśli tak to propozycja poprawki konsumowałaby 

również uwagę nr III pkt 4 opinii. 

Propozycja poprawki do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora:  

– w art. 3,  w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „”w art. 10” dodaje się 

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. c oraz dodaje się lit. a, b i d w 

brzmieniu: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Poseł lub senator nie może być zatrzymany bez zgody Sejmu lub Senatu, z 

wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest 

niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie 

„4. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła lub senatora składa się 

za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.”, 
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c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Sejm lub Senat wyraża zgodę na zatrzymanie posła lub senatora w drodze 

uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub 

senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały 

o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie posła lub senatora.”;”. 

 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


