
 

Druk nr 3515     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
 

 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy      
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 
2481) 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 10 czerwca 2014 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 13 maja i 22 czerwca 2015 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.  
 
 
 

Sprawozdawca 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

                /-/ Irena Tomaszak-Zesiuk                    /-/ Stanisława Prządka 
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projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia               2015 r. 

 
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec  
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu  

Państwa Polskiego 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wo-
bec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1851) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Osobie, która w okresie od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lu-
tego 1983 r. pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia 
została powołana za działalność na rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie 
za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. 

2. Przepisy art. 8 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2c i ust. 3–5 stosuje się 
odpowiednio.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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