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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach 

i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Bogdan 

Borusewicz wycofał swój wniosek (pkt I zestawienia wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Kultury i Środków Przekazu  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Jerzy Fedorowicz  (-) Robert Mamątow 

 

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, ustawy 

o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz 

ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary  

 

I. Uwaga: 

wniosek wycofany 

Wniosek o odrzucenie ustawy. 

Wniosek 
sen. B. Borusewicza 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KKŚP, 

KPCPP 

poparty przez 

połączone komisje 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się lit. a, 

b) skreśla się pkt 2; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Klicha, 

G. Sztark, 

J. Rotnickiej, 

B. Borusewicza, 

M. Augustyna, 

A. Kobiaka, 

W. Komarnickiego, 

J. Wcisły, 

B. Borys-

Damięckiej, 

M. Borowskiego, 

P. Zientarskiego, 

B. Zdrojewskiej, 

S. Rybickiego  
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2)  w art. 1: 

a) w pkt 1 w lit. a, w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– zbrodni banderowskich nacjonalistów i członków 

formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą 

Niemiecką,”, 

b) w pkt 2, art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. Zbrodnie banderowskich nacjonalistów i członków 

formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, dotyczą 

czynów popełnionych w latach 1925–1950, polegających na 

stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw 

człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią 

banderowskich nacjonalistów i członków formacji kolaborujących 

z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji 

ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II 

Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 8, 9, 10, 

11 i 12. 

 

3)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 3, 

b) w pkt 5, w rozdziale 6c przed art. 53o dodaje się art…. w brzmieniu: 

„Art. …. Narusza dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej i 

Narodu Polskiego, ten kto przypisuje Narodowi Polskiemu lub 

Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność 

za utworzenie lub funkcjonowanie obozów koncentracyjnych lub 

innych obozów zagłady założonych przez Trzecią Rzeszę 

Niemiecką w czasie okupacji terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 

Poprawka sen.  

M. Borowskiego 
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b)  skreśla się pkt 6; 

4)  w art. 1 w pkt 3, w art. 45a wyraz „wszczyna” zastępuje się wyrazami 

„wszczyna i prowadzi”; 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

5)  w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt ... w brzmieniu: 

„...) 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”. Siedziba bazy jest miasto Szczecin.”;”; 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

6)  w art. 1 w pkt 5, w art. 53o w zdaniu drugim wyrazy „organizacja 

pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych” zastępuje się 

wyrazami „Prokurator Generalny”; 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

7)  w art. 1 w pkt 5, w art. 53p w zdaniu pierwszym i drugim skreśla się 

wyraz „Narodowej”; 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawek nr 9, 10, 11 i 

12. 

 

8)  w art. 1 w pkt 6, art. 55a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55a. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje 

Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność 

lub współodpowiedzialność za tworzenie przez III Rzeszę 

Niemiecką obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz za 

dokonywane tam ludobójstwo i inne zbrodnie, lub w inny sposób 

rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 
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tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności 

do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.”; 

 

 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 11 i 12. 

 

9)  w art. 1 w pkt 6, art. 55a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55a. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje 

Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność 

lub współodpowiedzialność za tworzenie przez III Rzeszę 

Niemiecką obozów koncentracyjnych oraz za dokonywane tam 

ludobójstwo, lub w inny sposób rażąco pomniejsza 

odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega 

grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest 

podawany do publicznej wiadomości.”; 

Poprawka sen. 

B. Klicha 

10)  w art. 1 w pkt 6, w art. 55a: 

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „karze pozbawienia wolności” 

zastępuje się wyrazami „karze ograniczenia wolności”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub karze ograniczenia wolności”; 

Poprawka  

sen. J. Rulewskiego 

11)  w art. 1 w pkt 6, w art. 55a w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „, 

chyba, że niezwłocznie po dopuszczeniu się czynu określonego w ust. 1 

odwoła swoje słowa stanowiące czyn zabroniony, w takiej samej formie 

w jakiej dopuścił się tego czynu”; 

Poprawka  

sen. J. Rulewskiego 

12)  w art. 1 w pkt 6, w art. 55a po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Jeśli sprawcą czynu określonego w ust. 1 lub 2 jest 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wymierzając 

Poprawka  

sen. J. Rulewskiego 
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karę stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 

724 i 933). 

2b. W wypadkach, o których mowa w ust. 1–2a, sąd orzeka o 

obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę poprzez złożenie przez sprawcę stosownego 

oświadczenia w środkach masowego przekazu.”; 

13)  w art. 4, w pkt 9b skreśla się wyrazy „i art. 55a”; Poprawka sen.  

M. Borowskiego 

14)  po art. 4 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... W sprawach nadania medalu „Opiekun Miejsc Pamięci 

Narodowej” wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie art. 1 pkt 4 oraz art. 3 ustawy, stosuje się art. art. 53n ustawy 

zmienianej w art. 1.”. 

Poprawka 

mniejszości  

KKŚP, 

KPCPP 

 

 

 

 
 

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

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 

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




