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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 11 maja 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

   (-) Michał Seweryński 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości KPCPP 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KPCPP 

poparty przez 

komisję 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 35 i 38 należy głosować łącznie.  

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 1 w lit. b, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych 

w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa 

Polskiego oraz osób, które straciły życie wskutek walki 

z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek 

represji totalitarnych lub czystek etnicznych, w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;”, 

b) w pkt 26,w art. 53 w pkt 7 wyrazy „, a zwłaszcza tych” zastępuje się 

wyrazami „oraz osób”, 

c) w pkt 27: 

– tytuł rozdziału 6a otrzymuje brzmienie: „Poszukiwanie miejsc 

spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość 

i zjednoczenie Państwa Polskiego oraz osób, które, które straciły 

życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 
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wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”, 

– art. 53b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53b. Instytut Pamięci prowadzi prace poszukiwawcze 

miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość 

i zjednoczenie Państwa Polskiego oraz osób, które straciły życie 

wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek 

represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 

8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwane dalej „pracami 

poszukiwawczymi”, a w przypadku odnalezienia zwłok, 

szczątków lub prochów ludzkich identyfikuje tożsamość tych 

osób.”; 

– w art. 53f w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie: „dane i informacje o osobach, których 

krewni polegli w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa 

Polskiego, stracili życie wskutek walki z narzuconym systemem 

totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek 

etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. i miejsce ich pochowania nie jest znane:” 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 1 w lit. c, w pkt 6 po wyrazach „a także” dodaje się wyrazy 

„bliskich Narodowi Polskiemu”, 

b) w pkt 27: 

– w art. 53k w pkt 4 po wyrazach „w innych krajach oraz” dodaje 

się wyrazy „bliskich Narodowi Polskiemu”, 

– w art. 53j w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach 

„a także” dodaje się wyrazy „bliskich Narodowi Polskiemu”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5 i 6. 
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3)  w art. 1 skreśla się pkt 2; Poprawka 

sen. T. Grodzkiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 6. 

 

4)  w art. 1 w pkt 2 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 2” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje 

się lit. b w brzmieniu: 

„b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do dokonania kwalifikacji prawnej czynów 

popełnionych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 

utraty mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny stosuje się to 

rozporządzenie.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Fedorowicza, 

J.Żaryna 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 1 w pkt 2, w art. 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy 

„8 listopada 1917 r.” zastępuje się wyrazami „11 listopada 1918 r.” oraz 

wyrazy „polskiej ustawy karnej obowiązującej” zastępuje się wyrazami 

„ustawodawstwa obowiązującego w Polsce”; 

Poprawka sen. 

Z. Cichonia 

6)  w art. 1 w pkt 2, w art. 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „polskiej 

ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia” zastępuje się 

wyrazami „ustawy karnej obowiązującej na terenach polskich w czasie 

ich popełnienia, a po 1932 r. według rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny”; 

Poprawka 

sen. T. Grodzkiego 
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Uwaga: 

Poprawki nr 7, 37, 43 i 48 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 19, 20 i 49. 

 

7)  w art. 1 skreśla się pkt 4, 5, 8, 12 i 13; Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 

8)  w art. 1 w pkt 5, w art. 10a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wskazanie wymagań, o których mowa w art. 11;”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

9)  w art. 1 w pkt 5, w art. 10a w ust. 9 dodaje się zdanie czwarte 

w brzmieniu: 

„Zdanie trzecie stosuje się odpowiednio, jeżeli w pierwszym 

głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej 

większości głosów i jednocześnie nie można wskazać 

kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby 

głosów.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

10)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Prokuratorem Instytutu Pamięci może być osoba, 

która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 

ust. 2–3 i 5, a także inne warunki, o których mowa w ustawie 

z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 

poz. 177).”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

11)  w art. 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) użyty w art. 13 w ust. 2, w art. 19 w ust. 10, w art. 21, w art. 23 

w ust. 1, 3 i 4, w art. 24a w ust. 1 i 2 oraz w art. 36 w ust. 9 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 
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we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyraz 

„Rada” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 

„Kolegium”;” 

b) skreśla się pkt 12; 

12)  w art. 1 w pkt 8, w art. 15 w ust. 4 po wyrazach „obywatelstwo 

polskie,” dodaje się wyrazy „nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

13)  w art. 1 w pkt 8, w art. 15 w ust. 7 wyrazy „świadczyć innych usług na 

podstawie umowy cywilnoprawnej” zastępuje się wyrazami „świadczyć 

na rzecz Instytutu Pamięci usług na podstawie umowy 

cywilnoprawnej”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

14)  w art. 1 w pkt 8, w art. 15 po ust. 12 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Kadencja Kolegium Instytutu Pamięci rozpoczyna się 

z dniem zebrania się Kolegium na pierwsze posiedzenie.”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 16, 17 

i 18. 

 

15)  w art. 1 skreśla się pkt 9–11; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie.  

 

16)  w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. 1. W celu wykonywania zadań Instytutu Pamięci 

w miejscowościach, w których mają siedzibę wojewodowie, 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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tworzy się oddziały Instytutu Pamięci, zwane dalej „oddziałami”. 

2. Zakres terytorialny działania oddziału pokrywa się 

z obszarem województwa. 

3. W miejscowościach innych, niż określone w ust. 1, mogą 

być utworzone delegatury Instytutu Pamięci, zwane dalej 

„delegaturami”, podległe właściwemu terytorialnie dyrektorowi 

oddziału . 

4. Oddziałem kieruje dyrektor oddziału, a delegaturą – 

naczelnik delegatury, których powołuje i odwołuje Prezes 

Instytutu Pamięci.”; 

…) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. 1. W celu wykonywania funkcji śledczych 

i lustracyjnych Instytutu Pamięci w miejscowościach będących 

siedzibami sądów apelacyjnych tworzy się oddziałowe komisje 

ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowe 

biura lustracyjne. 

2. Oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu oraz oddziałowe biura lustracyjne są 

organizacyjne przyporządkowane do oddziału w mieście 

wojewódzkim, w którym mają siedzibę.”;”; 

17)  w art. 1: 

a) w pkt 10, w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W oddziałach Instytutu Pamięci, z zastrzeżeniem art. 17a, 

działają komórki organizacyjne: 

1) oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, zwane dalej „oddziałowymi komisjami”; 

2) oddziałowe biura lustracyjne; 

3) oddziałowe archiwa Instytutu Pamięci Narodowej; 

4) oddziałowe biura ochrony miejsc pamięci narodowej; 

5) oddziałowe biura edukacji narodowej; 

6) oddziałowe biura badań historycznych; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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7) inne komórki organizacyjne wymienione w statucie Instytutu 

Pamięci.” 

b) w pkt 11, w ust. 3 wyrazy „art. 18 ust. 2 pkt 3” zastępuje się 

wyrazami „art. 18 ust. 2 pkt 3–7”; 

18)  w art. 1: 

a) w pkt 10, w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W oddziałach Instytutu Pamięci działają komórki 

organizacyjne: 

1) oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, zwane dalej „oddziałowymi komisjami”; 

2) oddziałowe biura lustracyjne;  

3) oddziałowe archiwa Instytutu Pamięci; 

4) oddziałowe biura upamiętniania walk i męczeństwa; 

5) oddziałowe biura edukacji narodowej;  

6) oddziałowe biura badań historycznych; 

7) inne komórki organizacyjne wymienione w statucie Instytutu 

Pamięci”, 

b) w pkt 11, w ust. 3 wyrazy „art. 18 ust. 2 pkt 3” zastępuje się 

wyrazami „art. 18 ust. 2 pkt 3–7”; 

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

19)  w art. 1 w pkt 13, w ust. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) zajmuje stanowisko w sprawach przejęcia do zasobów 

archiwalnych Instytutu Pamięci dokumentów spraw, 

o których mowa w art. 1, i oceny ich kompletności;”; 

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

20)  w art. 1 w pkt 13, w ust. 2 skreśla się pkt 2; Poprawka sen. 

J. Żaryna 

21)  w art. 1 w pkt 16 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„w art. 35a” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako 

lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu:  

„a) uchyla się ust. 1–3,”; 

Poprawka sen. 

Z. Cichonia 
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22)  w art. 1 w pkt 16, w ust. 4 wyrazy „krewny boczny” zastępuje się 

wyrazami „krewny w linii bocznej”; 

Poprawka sen. 

Z. Cichonia 

23)  w art. 1 w pkt 17 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 36” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz 

dodaje się lit. a w brzmieniu:  

„a) w ust. 4 w pkt 3 uchyla się lit. b,”; 

Poprawka sen. 

Z. Cichonia 

24)  w art. 1 skreśla się pkt 23; Poprawka sen 

J. Żaryna 

25)  w art. 1 w pkt 24, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających 

dane osobowe osób, które zajmowały kierownicze 

stanowiska w Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonym 

Stronnictwie Ludowym lub Stronnictwie Demokratycznym, 

a także osób, które do dnia 23 sierpnia 1989 r. były 

członkami Rady Ministrów, pełniły funkcje sekretarzy lub 

podsekretarza stanu lub były kierownikami lub zastępcami 

kierowników centralnych organów administracji państwowej 

lub centralnych urzędów państwowych.”;  

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

26)  w art. 1 w pkt 26: 

a) w art. 53; 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „porozbiorową i”, 

– w pkt 5 skreśla się wyrazy „porozbiorowej i”, 

b) w art. 53a w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „porozbiorowej i”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

27)  w art. 1 w pkt 26, w art. 53a w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy 

„o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub”;  

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 
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28)  w art. 1 w pkt 27 skreśla się użyte  w art. 53e w ust. 3, w art. 53f 

w ust. 2 w pkt 2 w lit. b oraz w ust. 8 wyrazy „(kwatera, rząd, numer 

w rzędzie)”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

29)  w art. 1 w pkt 27, w art. 53f ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz 

identyfikacji tożsamości osób, o których mowa w art. 53b, 

w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału Genetycznego, 

zwaną dalej „Bazą”. Siedzibą Bazy jest miasto Szczecin.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

T. Grodzkiego 

30)  w art. 1 w pkt 27, w art. 53f ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9. Pobieranie i przechowywanie materiału genetycznego 

oraz prowadzenie badań porównawczych materiału genetycznego 

pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów 

ludzkich z materiałem genetycznym, osób, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1, Instytut Pamięci zleca uczelni medycznej, uczelni 

prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 

nauk medycznych lub innemu podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia badań porównawczych materiału genetycznego na 

podstawie odrębnych przepisów. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 9, Instytut Pamięci 

może zlecić grupie podmiotów wskazanych w tym przepisie.”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

31)  w art. 1 w pkt 27, w art. 53h wyrazy „do Instytutu Pamięci” zastępuje 

się wyrazami „do podmiotu wskazanego przez Instytut Pamięci”; 

Poprawka sen 

J. Żaryna 

32)  w art. 1 w pkt 27 w art. 53j w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po 

wyrazach „Rzeczypospolitej Polskiej” dodaje się wyrazy „, w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”; 

 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 



– 10 – 

33)  w art. 1 w pkt 27, w art. 53j w ust. 3 wyrazy „ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zastępuje się 

wyrazami „ministrem właściwym do spraw zagranicznych”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 34 i 42 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 53. 

 

34)  w art. 1 w pkt 27 skreśla się art. 53n; Poprawka sen. 

R. Ambrozika 

35)  w art. 2 w pkt 1, w pkt 8 wyrazy „osób, które straciły życie wskutek 

walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji 

totalitarnych lub czystek etnicznych” zastępuje się wyrazami „osób 

poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego 

oraz osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem 

totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

36)  w art. 2 w pkt 3, w art. 4a wyrazy „o których mowa w art. 4” zastępuje 

się wyrazami „o której mowa w art. 4 ust. 2”; 

Poprawka sen 

J. Żaryna 

37)  w art. 2 w pkt 3, w art. 4a wyraz „Kolegium” zastępuje się wyrazem 

„Rady”; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 

38)  w art. 3, w art. 15a w ust. 1 wyrazy „osób, które straciły życie wskutek 

walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji 

totalitarnych lub czystek etnicznych” zastępuje się wyrazami „osób 

poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego 

oraz osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem 

totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 
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39)  w art. 3, w art. 15a po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. O zamierzonej ekshumacji zwłok lub szczątków 

ludzkich z istniejącego grobu prokurator oddziałowej komisji 

ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powiadamia 

osoby, o których mowa w ust. 4.”; 

Poprawka sen 

J. Żaryna 

40)  w art. 3, w art. 15a ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Umowy, o których mowa w art. 7 ust. 4, nie mają 

zastosowania.”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

41)  w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 6: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5”, 

b) uchyla się ust. 5;” 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

42)  w art. 4 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art.6a dodaje się art. 6b w brzmieniu: 

„Art. 6b. 1. Osobom i jednostkom organizacyjnym 

zasłużonym dla idei pamięci narodowej nadaje się medal 

„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. 

2. Medal, o którym mowa w ust. 1, nadaje minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej 

inicjatywy albo na  wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się 

upamiętnianiem i opieką nad miejscami pamięci narodowej. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się 

w szczególności imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce 

urodzenia, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania osoby 

zasłużonej albo nazwę, siedzibę, adres zasłużonej jednostki 

organizacyjnej oraz uzasadnienie wniosku. 

Poprawka sen. 

R. Ambrozika 
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4. Osoba lub jednostka organizacyjna, której nadano medal, 

o którym mowa w ust. 1, otrzymuje odznakę oraz legitymację 

potwierdzające jego nadanie. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie 

medalu, o którym mowa w ust. 1, 

3) sposób wręczania i noszenia medalu, o którym mowa 

w ust. 1, 

4) wzory odznaki oraz legitymacji potwierdzających nadanie 

medalu, o którym mowa w ust. 1 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania w sprawach o nadanie medalu oraz godnego 

i uroczystego uhonorowania osób oraz jednostek organizacyjnych, 

którym jest nadawany medal.”;”; 

43)  w art. 7 skreśla się pkt 1 i 3; Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 

44)  w art. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 7a: 

a) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przepis ust. 6 nie ogranicza uprawnień sądu 

i prokuratora oddziałowej komisji ścigania zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach dotyczących 

zbrodni określonych w art. 1 pkt 1 lit a ustawy wymienionej 

w ust. 6 oraz uprawnień sądu w postępowaniu lustracyjnym 

i prokuratora Biura Lustracyjnego lub oddziałowego biura 

lustracyjnego w związku z wykonywaniem czynności 

o których mowa w art. 52e ust. 3a ustawy wymienionej 

Poprawka 

senatorów:  

J. Rulewskiego, 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 
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w ust. 6”;”; 

45)  w art. 8, w ust. 2 skreśla się część wspólną wyliczenia;  Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 46 i 54 należy głosować łącznie.  

 

46)  po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Uchwały, wytyczne i zalecenia oraz inne akty prawne 

wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zachowują 

moc do czasu wydania odpowiednich aktów prawnych przez Prezesa 

Instytutu Pamięci lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

47)  w art. 13 w ust. 1 i 2 wyrazy „Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa oraz Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” 

zastępuje się wyrazami „Biura Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

48)  w art. 14 skreśla się ust. 2 i 3; Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 

49)  w art. 14 w ust. 2 wyrazy „powołania tego Kolegium” zastępuje się 

wyrazami „zebrania się Kolegium na pierwsze posiedzenie”;  

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

50)  po art. 16 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Tracą moc decyzje wydane na podstawie art. 39 ust. 3 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.”; 

Poprawka sen 

J. Żaryna 
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51)  w art. 18: 

a) w ust. 1 wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że 

wojewoda, w drodze rokowań, ustalił nowe miejsce pochowania” 

zastępuje się wyrazami „w brzmieniu dotychczasowym”, 

b) skreśla się ust. 2 i 3; 

Poprawka sen 

J. Żaryna 

52)  w art. 22: 

a) w pkt 1 wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 3 

i art. 13”, 

b) w pkt 2 wyrazy „, ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „i ust. 2”; 

Poprawka 

sen. C. Ryszki 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 53 wyklucza głosowanie poprawki nr 55. 

 

53)  w art. 22 w pkt 2: 

a) wyrazy „art. 1 pkt 27 w zakresie art. 53j, art. 53k i art. 53l” zastępuje 

się wyrazami „art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 27 w zakresie art. 53j–53n”, 

b) wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 5 lit. a, art. 4–6”, 

c) po wyrazach „art. 15” dodaje się wyrazy „, art. 16, art. 17 ust. 4, 

art. 20,”; 

Poprawka 

senatorów:. 

J. Fedorowicza, 

J. Żaryna 

54)  w art. 22 w pkt 2 po wyrazach „ust. 2 i 3” dodaje się wyrazy 

„, art. 10a,”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

55)  w art. 22 w pkt 2 po wyrazach „art. 15” dodaje się wyrazy „art. 17 

ust. 4”. 

Poprawka 

sen. C. Ryszki 

 

 

 

 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


