
 

Druk nr 447-A        

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 

 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 
334) i senackim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(druk nr 374)  
 

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druk nr 447 do Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek 

na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

 

 



1) w art. 1 skreślić pkt 2; 

– KP PiS 

–odrzucić 

 

2) w art. 1 w pkt 8 w art. 15 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Członkiem Kolegium Instytutu Pamięci może zostać osoba, która posiada wyłącznie 
obywatelstwo polskie, posiada wykształcenie wyższe, wyróżnia się wysokimi walorami 
moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci.”; 

– KP PSL 

–odrzucić 

 

3) w art. 1 w pkt 8 w art. 15 ust. 7 nadać brzmienie: 

„7. Członek Kolegium Instytutu Pamięci nie może być także pracownikiem Instytutu 
Pamięci, jak również stroną umowy o świadczenie pieniężne zawartej przez Instytut 
Pamięci.”; 

– KP PiS 

–odrzucić 

 

4) w art. 1 po pkt 9 dodać nowe pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. 1. W celu wykonywania zadań Instytutu Pamięci w miejscowościach, w których 
mają siedzibę wojewodowie, tworzy się oddziały Instytutu Pamięci, zwane 
dalej „oddziałami”. 

1a. Zakres terytorialny działania oddziału pokrywa się z obszarem 
województwa. 

1b. W miejscowościach innych, niż określone w ust. 1, mogą być utworzone 
delegatury Instytutu Pamięci, zwane dalej „delegaturami”, podległe 
właściwemu terytorialnie dyrektorowi oddziału  . 

2. 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.”;”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 4 i 5 należy głosować łącznie 

 

5) w art. 1 w pkt 10 w art. 18 ust. 2 nadać 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; 

7) inne komórki organizacyjne wymienione w statucie Instytutu Pamięci.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

6) w art. 1 w pkt 11 w art. 19 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Komórkami organizacyjnymi wymienionymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 kierują 
naczelnicy i kierownicy powoływani i odwoływani przez Prezesa Instytutu Pamięci.”; 

– KP PiS 

–przyjąć 

 

7) w art. 1 w pkt 14 w art. 29 skreślić ust. 1; 

– KP PiS 

– odrzucić 



 

8) w art. 1 w pkt 27 w art. 53f ust. 1 nadać 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.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

9) w art. 1 w pkt 27 w art. 53f: 

a) ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Pobieranie i przechowywanie materiału genetycznego oraz prowadzenie badań 
porównawczych materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, 
szczątków lub prochów ludzkich z materiałem genetycznym znajdującym się w 
Bazie, Instytut Pamięci zleca: 

1) grupie uczelni medycznych lub 

2)  grupie uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych lub 

3) grupie innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań 
porównawczych materiału genetycznego na podstawie odrębnych przepisów 
lub 

4) grupie składającej się z uczelni i podmiotów wymienionych w pkt 1–3 – 
powołanej na podstawie umowy do realizacji tych zadań.”, 

b) dodać ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Zmiany w składzie grupy, o której mowa w ust. 9, wymagają uzyskania zgody 
Prezesa Instytutu Pamięci.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

10) w art. 1 w pkt 27 po art. 53f dodać nowy art. … w brzmieniu: 

„Art. … Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
pobierania materiału genetycznego, o którym mowa w art. 53f ust. 2 pkt 1 lit. 
c, oraz warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego, o którym 
mowa w art. 53f ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a, mając na względzie 
zapewnienie poszanowania praw osób, o których mowa w art. 53f ust. 2 pkt 1, 
zwłok, szczątków i prochów ludzkich oraz bezpieczeństwo sanitarne.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 



 

Uwaga: poprawki nr 10 i 11 należy głosować łącznie 

 

11) w art. 1 w pkt 27 art. 53g i art. 53h nadać brzmienie: 

„Art. 53g. 1. Podmiot będący administratorem bazy materiału genetycznego lub bazy 
materiału biologicznego przechowywanego w celu identyfikacji tożsamości 
osób, o których mowa w art. 53b, przekazuje do Bazy informacje o 
posiadanych próbkach materiału genetycznego lub biologicznego oraz 
dotyczące ich dane i informacje określone w art. 53f ust. 2. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do aktualizacji 
przekazanych danych i informacji w okresach trzymiesięcznych. 

3. W przypadku wykreślenia bazy, o której mowa w ust. 1, z rejestru zbiorów 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, podmiot będący administratorem tej bazy przekazuje do 
Instytutu Pamięci informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz posiadane 
próbki materiału genetycznego i biologicznego.  

Art. 53h. 1. Prezes Instytutu Pamięci może uzyskać dostęp do bazy materiału 
genetycznego lub bazy materiału biologicznego, administrowanej przez inny 
podmiot, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że te bazy zawierają 
informacje i dane z zakresu działania Instytutu Pamięci. 

2. Każdy, kto posiada bazy, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Prezesa Instytutu Pamięci. 

3. Każdy podmiot jest obowiązany bezzwłocznie wydać Prezesowi Instytutu 
Pamięci, na jego żądanie, posiadane informacje lub dane zawarte w bazach, o 
których mowa w ust. 1.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

12) w art. 2 w pkt 3 dodać art. 4b w brzmieniu: 

„Art. 4b. 1. O zarządzonej z urzędu ekshumacji zwłok z grobu wojennego Prezes Instytutu 
Pamięci zawiadamia osoby uprawnione do ich pochowania, jeśli ich miejsce 
zamieszkania jest znane. 

2. W zawiadomieniu Prezes Instytutu Pamięci wzywa osoby, o których mowa w 
ust. 1, do oświadczenia w oznaczonym terminie, czy zamierzają przed 
terminem planowanej ekshumacji zabrać zwłoki z cmentarza lub grobu 
wojennego w celu pochowania ich w grobie rodzinnym lub na ogólnym 
cmentarzu grzebalnym.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 



 

 

13) skreślić art. 14; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

14) w art. 22 wyrazy „14 dni” zastąpić wyrazami „30 dni”. 

– KP PO 

– odrzucić 

 
 
 

 
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 
 
 
 

 
Sprawozdawca      Przewodniczący Komisji 

 
 

/-/ Marek Ast      /-/ Stanisław Piotrowicz 


