
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 949)

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA (Dz. U. Nr 6, poz. 69

oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1345)

Art. 3.
1. Rzecznik, w sposób określony w niniejszej ustawie, podejmuje działania mające na celu

zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i
podmiotowości.

2. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności:
1) prawa do życia i ochrony zdrowia,
2) prawa do wychowania w rodzinie,
3) prawa do godziwych warunków socjalnych,
4) prawa do nauki.

3. Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym
traktowaniem.

4. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne.
<5. Rzecznik upowszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony.>

Art. 10.
1. Rzecznik może:

1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień

lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym
zawierających dane osobowe,

<2a) zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym
wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w
sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka oraz brać udział w
tych postępowaniach,

2b) występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia
rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw
dziecka,
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2c) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i
na zasadach określonych w odrębnych przepisach,>

3) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym
się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,

<3a) wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich – na
prawach przysługujących prokuratorowi,>

4) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego
w sprawach o przestępstwa,

5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu
administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach
przysługujących prokuratorowi,

6) wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w
trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

7) zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.
2. Rzecznik może odmówić ujawnienia danych osobowych osoby, od której uzyskał

informację wskazującą na naruszenie praw lub dobra dziecka, oraz osoby, której
naruszenie dotyczy, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za
niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki.

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

[Art. 3981.
§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w

przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie
w sprawie strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może
wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej.

§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie -
wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw
Obywatelskich.]

<Art. 3981.
§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub

postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania
kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik
Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do
Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza – w zaskarżonym zakresie –
wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.>
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Art. 3983.
§ 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe
zastosowanie,

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy.

[§ 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w §
1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku
prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich - jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do
naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.]

<§ 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych
w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad
porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli przez wydanie
orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i
obywatela, a Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do
naruszenia praw dziecka i wymaga tego ochrona interesu publicznego.>

§ 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny
dowodów.

Art. 3985.
§ 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie

dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.
[§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika

Praw Obywatelskich wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a
jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doręczenia
orzeczenia stronie.]

<§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi sześć miesięcy
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia
orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie.>

Art. 3987.
§ 1. Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną

w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. [W razie wniesienia skargi
kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony.] <W razie wniesienia skargi
kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub
Rzecznika Praw Dziecka odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony.>

§ 2. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia
odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia skargę
kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. Do akt sprawy
dołącza się dwa odpisy zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem.
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[Art. 39818.
W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw
Obywatelskich koszty procesu w postępowaniu kasacyjnym podlegają wzajemnemu
zniesieniu.]

<Art. 39818.
W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka koszty procesu w postępowaniu
kasacyjnym podlegają wzajemnemu zniesieniu.>

[Art. 4242.
W wypadkach określonych w art. 4241 § 1 i 2 skargę może wnieść także Prokurator
Generalny, jeżeli niezgodność orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad
porządku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli niezgodność orzeczenia z
prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.]

<Art. 4242.
W wypadkach określonych w art. 4241

 skargę może wnieść także Prokurator Generalny,
jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad
porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z
prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i
obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z
naruszenia praw dziecka i wymaga tego ochrona interesu publicznego.>

[Art. 4247.
Po doręczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skargę wniósł Prokurator Generalny lub
Rzecznik Praw Obywatelskich - obydwu stronom, sąd przedstawia niezwłocznie akta sprawy
Sądowi Najwyższemu.]

<Art. 4247.
Po doręczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skargę wniósł Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka – obydwu stronom, sąd
przedstawia niezwłocznie akta sprawy Sądowi Najwyższemu.>

USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH (Dz. U. z

2001 r. Nr 14, poz. 147 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162)

Art. 16.
1. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym

organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia
skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu
załatwiania ich spraw.

2. Rzecznik może również:
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1) występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach
dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela,

2) występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach, o których
mowa w art. 188 Konstytucji,

3) zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg
konstytucyjnych i brać udział w tym postępowaniu,

4) występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu
wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.

<3. W przypadku wystąpienia przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informuje on o tym Rzecznika Praw
Dziecka, jeżeli wniosek dotyczy praw dziecka.>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 521.
<§ 1.> Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację

od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.
<§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego

orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło
do naruszenia praw dziecka i wymaga tego ochrona interesu publicznego.>

Art. 524.
§ 1. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z

uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w
sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia
orzeczenia. Przepis art. 445 § 2 stosuje się odpowiednio.

[§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje się do kasacji wnoszonej
przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.]

<§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje się do kasacji
wnoszonej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i
Rzecznika Praw Dziecka.>

§ 3. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego wniesionej po
upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 526.
§ 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.
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[§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego albo Rzecznika
Praw Obywatelskich, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub
pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.]

<§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, Rzecznika
Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i
podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą
prawnym.>

USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM (Dz. U. Nr 102,

poz. 643, z późn. zm.)

Art. 27.
Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są:

1) podmiot, który złożył wniosek lub skargę konstytucyjną,
2) organ, który wydał akt objęty wnioskiem lub skargą konstytucyjną, albo Prokuratoria

Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię
Generalną Skarbu Państwa do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,

2a) sąd, który przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, o ile zgłosił
udział w postępowaniu wszczętym na skutek tego pytania prawnego i wyznaczył
spośród sędziów tego sądu umocowanego przedstawiciela,

3) organ statutowy partii - w sprawach o stwierdzenie zgodności celów lub działalności
partii politycznych z Konstytucją,

4) centralny konstytucyjny organ państwa, którego dotyczy spór kompetencyjny,
5) Prokurator Generalny,
6) przedstawiciele Sejmu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra Spraw

Zagranicznych - w sprawach o stwierdzenie zgodności z Konstytucją umów
międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji,

7) przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra Spraw Zagranicznych - w
sprawach o stwierdzenie zgodności z Konstytucją innych ratyfikowanych umów
międzynarodowych,

8) Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu dotyczącym
skargi konstytucyjnej[.[<,>

<9) Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi
konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka.>

[Art. 51.
1. O wszczęciu postępowania Trybunał informuje Rzecznika Praw Obywatelskich; art. 33

stosuje się odpowiednio.
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2. Rzecznik Praw Obywatelskich może, w terminie 60 dni od otrzymania informacji, zgłosić
udział w postępowaniu.]

<Art. 51.
1. O wszczęciu postępowania Trybunał informuje Rzecznika Praw Obywatelskich i

Rzecznika Praw Dziecka; art. 33 stosuje się odpowiednio.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą, w terminie 60 dni od

otrzymania informacji, zgłosić udział w postępowaniu.>

Art. 52.
[1. Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: skarżący, organ, który wydał

zakwestionowany akt normatywny, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli
Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do
reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest również Rzecznik Praw
Obywatelskich, jeżeli zgłosił swój udział w postępowaniu.]

<1. Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: skarżący, organ, który wydał
zakwestionowany akt normatywny, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
jeżeli Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do
reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest również Rzecznik Praw
Obywatelskich, jeżeli zgłosił swój udział w postępowaniu, oraz Rzecznik Praw
Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących
praw dziecka.>

2. Rozprawa odbywa się bez względu na stawiennictwo uczestników postępowania.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675)

Art. 43.
1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę

organizacyjną.
2. Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości

oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:
1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu

jej działania;
2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu

budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą
organu nadzorującego;
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3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie
dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym
zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest
zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest
zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na
okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Nieruchomości, o których mowa w art. 60a ust. 1, oddane w trwały zarząd Rządowemu
Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstwom, urzędom
centralnym i urzędom wojewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane
w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa.

4. Jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego,
każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających
nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia.

[4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art. 48 ust.
1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału
Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.]

<4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art.
48 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej
Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura
Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.>

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego
Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a
nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego
jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce
organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

6. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą ustalić, odpowiednio w drodze
zarządzenia lub uchwały, szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez
jednostki organizacyjne.

Art. 60.
[1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów
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administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy gospodaruje minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa w sposób określony w ust. 2, 3 i 4.]

<1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej
Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura
Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej − Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy gospodaruje minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa w sposób określony w ust. 2, 3 i 4.>

1a. Przez potrzeby statutowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć niezbędne do
realizacji zadań i celów statutowych potrzeby komórek organizacyjnych, w szczególności
izb, wydziałów i oddziałów, wyszczególnionych w statutach lub regulaminach jednostek
organizacyjnych wymienionych w ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji,
jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości
stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa, po uprzednim przejęciu niezbędnej
dokumentacji od starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

2a. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykonując trwały zarząd
nieruchomości:

1) dokonują czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem tych
nieruchomości;

2) współpracują z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz z innymi
organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami
Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

3) podejmują czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w
szczególności w sprawach: dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na
nieruchomości, ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości.

3. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których
mowa w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po
uprzednim wydaniu decyzji o wygaśnięciu tego zarządu, przekazuje je staroście,
wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej. Przepisy art. 46 i 47 stosuje się
odpowiednio.

4. W razie likwidacji lub przekształcenia jednostek, o których mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa rozstrzyga, w terminie 6 miesięcy od zakończenia
likwidacji lub przekształcenia, o sposobie zagospodarowania nieruchomości będących w
trwałym zarządzie tych jednostek. Po upływie tego terminu niezagospodarowane
nieruchomości przekazuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej.
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651

oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589)

Art. 110.
§ 1. [Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub

Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów
wojskowych także Naczelny Prokurator Wojskowy.] <Kasację w sprawach o
wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw
Obywatelskich, w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także
Naczelny Prokurator Wojskowy, a w sprawach naruszenia praw dziecka, jeżeli
wymaga tego ochrona interesu publicznego także Rzecznik Praw Dziecka.>
Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego
postępowanie sądowe.

§ 2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po
upływie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 3. Kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. Nr 153, poz. 1277, z późn. zm.)

Art. 8.
<§ 1.> Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym

toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz
skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego ochrona
praworządności lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują im
prawa strony.

<§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu,
a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie
postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka i
interesu publicznego. W takim przypadku przysługują mu prawa strony.>

Art. 50.
[§ 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny,

prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej
statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób,
jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.]
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<§ 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny,
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz
organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu
administracyjnym.>

§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy
przyznają prawo do wniesienia skargi.

Art. 52.
[§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one

skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę
wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.]

<§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one
skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że
skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw
Dziecka.>

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie
przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

§ 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem
skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można
wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu
dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu
lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

§ 4. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w
sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed
wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia
prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.

Art. 53.
§ 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu

rozstrzygnięcia w sprawie.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie

trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie
sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

§ 3. [Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu
miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w
pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub
podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.] <Prokurator, Rzecznik
Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie
sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie
indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia
wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie
skargi.> Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa
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miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów
administracji rządowej.

[Art. 92.
§ 1. Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora lub Rzecznika Praw

Obywatelskich, jeżeli wnieśli skargę albo gdy zgłosili swój udział w postępowaniu przed
sądem.

§ 2. Nieobecność prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy przez sąd.]

<Art. 92.
§ 1. Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora, Rzecznika Praw

Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli wnieśli skargę albo gdy zgłosili
swój udział w postępowaniu przed sądem.

§ 2. Nieobecność prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw
Dziecka na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez sąd.>

Art. 173.
§ 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia

kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

[§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich
po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.]

<§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich
lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.>

Art. 175.
§ 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z

zastrzeżeniem § 2 i 3.
[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator,

notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor
habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem
albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.]

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator,
notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub
doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub
pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.>

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:
1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych;
2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.
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Art. 177.
§ 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie,

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z
uzasadnieniem.

[§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i
Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie
prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia
wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę
kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z
uzasadnieniem.]

<§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora,
Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jeżeli jednak
orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i
Rzecznik Praw Dziecka mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania
orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę
kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z
uzasadnieniem.>

Art. 239.
Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:
a) z zakresu pomocy i opieki społecznej,
b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i

uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,
c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń

rehabilitacyjnych,
d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,
e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) z zakresu powszechnego obowiązku obrony;

[2) prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;]
<2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;>
3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla

danej sprawy;
4) strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem

administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym
postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

Art. 264.
§ 1. Uchwały przewidziane w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje

w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie.
[§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny

podejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora
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Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a uchwały, o których mowa w art. 15 § 1
pkt 3, na podstawie postanowienia składu orzekającego.]

<§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny
podejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora
Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a
uchwały,  o których mowa w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia składu
orzekającego.>

§ 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje wniosek do rozstrzygnięcia przez
jeden ze składów określonych w § 1.

§ 4. Skład siedmiu sędziów może - w formie postanowienia - przekazać zagadnienie prawne
do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. Nr 240, poz.

2052, z późn. zm.)

Art. 60.
§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu

Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w
składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie.

[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw
Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.]

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw
Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości,
Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i
Rzecznik Ubezpieczonych.>

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594)

Art. 96.
1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym
związanych;
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o
obniżenie alimentów;

3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i

ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36;
5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
[6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta;]
<6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik

Praw Pacjenta;>
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów;

8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;

9a) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę
ubezwłasnowolnienia;

10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie
przyznanego jej zwolnienia;

11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony
indywidualnych interesów konsumenta;

12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
o których mowa w dziale V ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a
gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością
spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów
sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w
orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi
kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.


