
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

 

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  

 

(druk nr 722) 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje: 

1)   ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, 

udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, 

wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a 

także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, dotyczących: 

[a)  popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 

narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

–  zbrodni nazistowskich, 

–  zbrodni komunistycznych, 

–  innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie 

wojenne,] 

<a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 

narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

– zbrodni nazistowskich, 

– zbrodni komunistycznych, 

– zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących 

z Trzecią Rzeszą Niemiecką, 
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– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 

zbrodnie wojenne,> 

b)  innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich 

organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a 

ujawnionych w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o 

uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583), 

c)  działalności organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5; 

2)   tryb postępowania w zakresie ścigania przestępstw określonych w pkt 1 lit. a; 

<2a) ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;> 

3)   ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum 

Instytutu Pamięci; 

4)   prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej; 

5)   poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i 

zjednoczenie Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, 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. 

6)   prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc 

oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za 

granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

 

Art. 2. 

1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 

31 lipca 1990 r. polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw 

człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, 

stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich 

popełnienia. Zbrodniami komunistycznymi są również czyny popełnione przez tych 

funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierające 

znamiona czynów zabronionych określonych w art. 187, 193 lub 194 rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny albo art. 265 § 1, art. 

266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, dokonane 
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przeciwko dokumentom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 

r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178 i 

749) na szkodę osób, których te dokumenty dotyczą. 

2. Funkcjonariuszem państwa komunistycznego, w rozumieniu ustawy, jest funkcjonariusz 

publiczny, a także osoba, która podlegała ochronie równej ochronie funkcjonariusza 

publicznego, w szczególności funkcjonariusz państwowy oraz osoba pełniąca funkcję 

kierowniczą w organie statutowym partii komunistycznych. 

 

<Art. 2a. 

Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących 

z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez 

ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950, polegające na stosowaniu przemocy, 

terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. 

Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich 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.> 

[Art. 45a. 

Śledztwa w sprawach o przestępstwa określone w art. 54 i art. 55 wszczyna z urzędu i 

prowadzi prokurator oddziałowej komisji.] 

 

<Art. 45a. 

Prokurator oddziałowej komisji wszczyna śledztwa w sprawach o przestępstwa 

określone w art. 54–55a.> 

[Art. 53n. 

1. Osobom i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki 

nad miejscami walk i męczeństwa można nadać medal "Opiekun Miejsc Pamięci 

Narodowej". 

2. Medal, o którym mowa w ust. 1, nadaje Prezes Instytutu Pamięci, na uzasadniony wniosek 

organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się upamiętnianiem i otaczaniem opieką 

miejsc walk i męczeństwa Polaków, po zasięgnięciu opinii właściwego komitetu ochrony 

pamięci walk i męczeństwa. 
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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. 

4. Osoba lub jednostka organizacyjna, której nadano medal, o którym mowa w ust. 1, 

otrzymuje odznakę oraz legitymację potwierdzające jego nadanie. 

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, 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.] 

 

<Rozdział 6c 

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego 

 

Art. 53o. 

Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę 

dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć 

organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie przysługują Skarbowi Państwa. 

 

Art. 53p. 

Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego 

może wytoczyć również Instytut Pamięci Narodowej. W sprawach tych Instytut Pamięci 

Narodowej ma zdolność sądową. 
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Art. 53q. 

Przepisy art. 53o i art. 53p mają zastosowanie niezależnie od tego, jakie prawo jest 

właściwe.> 

Art. 55. 

Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega 

grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej 

wiadomości. 

<Art. 55a. 

1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu 

Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III 

Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty 

Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia 

międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców 

wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. 

z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne 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. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub 

karze ograniczenia wolności. 

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli 

dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. 

 

Art. 55b. 

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego 

niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie 

popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 681)  
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Art. 6. 

1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór nad nimi 

polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem 

legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych sprawuje minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień 

przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, 

prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250) 

oraz uprawnień przysługujących Prezesowi Instytutu Pamięci na podstawie art. 4 i na 

podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). 

2. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy wojennych są 

ponoszone ze środków budżetu państwa. 

3. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego 

obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem 

odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego 

obowiązku bezpłatnie. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć 

fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym, za ich zgodą, obowiązek 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nadzór nad wykonywaniem przez fundacje, 

stowarzyszenia i instytucje społeczne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych sprawuje wojewoda. 

4b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

przekazywać podmiotom wskazanym w ust. 4, jak również jednostkom samorządu 

terytorialnego, związkom wyznaniowym i innym podmiotom sprawującym opiekę nad 

grobami i cmentarzami wojennymi, środki finansowe na wykonywanie zadań związanych 

z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. 

<4c. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad 

grobami i cmentarzami wojennymi. 

4d. Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami 

wojennymi może obejmować nakłady konieczne na: 
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1) wykonywanie czynności związanych z poszukiwaniem, budową, remontem, 

przeniesieniem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych; 

2) niezbędne czynności dodatkowe prowadzące do realizacji celów, o których mowa 

w pkt 1; 

3) prowadzenie badań naukowych, ekshumacji i badań archeologicznych 

związanych z grobami i cmentarzami wojennymi. 

4e. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na 

wykonanie zadań, o których mowa w ust. 4d. 

4f. Jeżeli grób lub cmentarz wojenny ma wyjątkową wartość historyczną, 

w szczególności potwierdzoną objęciem go jedną z form ochrony wskazanych w art. 

7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10), dotacja może być udzielona w wysokości 

do 100% nakładów koniecznych na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 4d. 

4g. Jeżeli z uwagi na stan zachowania grobu lub cmentarza wojennego wymagane jest 

niezwłoczne podjęcie zadań, o których mowa w ust. 4d, dotacja może być udzielona 

w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych zadań. 

4h. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po 

zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo wojewody, może udzielić dotacji 

podmiotom, o których mowa w ust. 4 i 4b, na ich wniosek. Wojewoda wyraża opinię 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, w którym zwraca się on o wyrażenie opinii. 

4i. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę 

i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą; 

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji; 

3) wskazanie rodzaju zadania i wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego 

dotyczy wniosek, wraz z danymi adresowymi, o ile dane te można ustalić; 

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca; 

5) harmonogram wykonania zadania; 

6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi 

zapewniającymi prawidłowe wykonanie zadania; 

7) kosztorys całkowitych kosztów wykonania zadania. 
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4j. Dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z podmiotami, o których mowa 

w ust. 4 i 4b. 

4k. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań, które zostaną wykonane w 

roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku 

złożenia tego wniosku, zawiera: 

1) określenie zakresu planowanego zadania i terminu jego wykonania; 

2) wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego dotyczy umowa; 

3) określenie wysokości udzielonej dotacji oraz terminu i trybu jej płatności; 

4) określenie trybu kontroli wykonania umowy; 

5) określenie sposobu rozliczenia dotacji; 

6) określenie warunków i sposobu zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

4l. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań wykonanych w okresie 3 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera: 

1) określenie zakresu wykonanych zadań i terminu ich wykonania; 

2) wskazanie grobu lub cmentarza wojennego, którego dotyczy umowa; 

3) określenie wysokości dotacji oraz terminu jej płatności; 

4) określenie trybu kontroli wykonania umowy; 

5) określenie sposobu rozliczenia dotacji. 

4m. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na zadania 

związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, które zostaną wykonane 

w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku 

złożenia tego wniosku. 

4n. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego 

otrzymania. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149). 

4o. Dochodzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego należności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnie 

z przeznaczeniem udzielonej dotacji następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 
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5. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytułu realizacji zadań publicznych w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego może w całości stanowić zapłata sumy pieniężnej ze 

środków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadań. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086)  

 

Art. 6a. 

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koordynuje i 

realizuje politykę państwa w zakresie działalności muzeów oraz w zakresie miejsc 

pamięci narodowej, w tym pomników zagłady oraz grobów i cmentarzy wojennych, w 

szczególności przez: 

1)   tworzenie muzeów; 

2)   sprawowanie nadzoru nad muzeami i dokonywanie kontroli ich działalności; 

3)   sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi 

upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi w kraju i za granicą; 

4)   wspieranie inicjatyw w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci 

narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi 

związanymi przez inne podmioty; 

5)   dokonywanie trwałych upamiętnień w miejscach pamięci narodowej, w tym w 

miejscach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, oraz upamiętnień związanych z nimi 

faktów, wydarzeń, postaci; 

6)   opiniowanie stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii; 

7)   organizowanie współpracy ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi, 

polonijnymi oraz polskimi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawowaniu 

opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym miejscami walk i męczeństwa 

Narodu Polskiego; 

8)   popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej oraz ich znaczenia dla 

historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej; 

9)   wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących 

miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych. 
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2. Organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i 

obiektów upamiętniających walki i męczeństwo wydają zezwolenie po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z 

zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o których mowa w art. 53l ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). 

 

<Art. 6b. 

1. Osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej nadaje się medal 

„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, zwany dalej „medalem”. 

2. Medal 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 innej jednostki organizacyjnej, zajmujących się upamiętnianiem i opieką nad 

miejscami pamięci narodowej. 

3. Wniosek o nadanie medalu zawiera w szczególności następujące dane podmiotu, 

którego dotyczy: 

1) imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie oraz miejsce 

zamieszkania osoby fizycznej albo 

2) nazwę, siedzibę, adres osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

4. Podmiot, któremu nadano medal, otrzymuje odznakę medalu oraz legitymację 

potwierdzającą jego nadanie. 

5. Duplikat legitymacji potwierdzającej nadanie medalu wydaje się nieodpłatnie 

w przypadku jej zniszczenia lub utraty. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o nadanie medalu, 

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, okoliczności wręczania odznaki 

medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu, 

3) sposób noszenia i przechowywania odznaki medalu, 
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4) tryb i sposób wydawania duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu, 

5) wzory odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

o nadanie medalu oraz godnego i uroczystego uhonorowania osób oraz jednostek 

organizacyjnych, którym jest nadawany medal.> 

 

 

 

U S T A W A   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)  

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 

z późn. zm.), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

f)  art. 585-592 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1030, z późn. zm.), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 

także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228), 

h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
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(Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 544), 

i)  (uchylona), 

j)  art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 544 i 1250). 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1588 oraz z 2016 r. poz. 996), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615 i 996); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b
(2)

 i art. 192c
(3)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z 

późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 

i 1171); 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-204 

Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), 

c)  (uchylona), 
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d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), 

g)  art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881); 

9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

<9b) określone w art. 55 i art. 55a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i …);> 

10)  określone w art. 23-24b
(4)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, art. 

61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437); 

14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 132e 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z 

późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2139); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz 

z 2015 r. poz. 396); 
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17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

19)  
(5)

 określone w art. 168f-168h ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.). 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3
(6)

, art. 59 § 1-

3
(7)

, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3
(8)

, art. 75 § 1 i 2
(9)

, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 

2, art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(10)

, art. 99 § 1 

i 2
(11)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(12)

, art. 106 § 

1
(13)

, art. 106a § 1
(14)

, art. 106b § 1
(15)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(16)

 oraz 

art. 106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 


