
 

Druk nr 993-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 (druk nr 771), 

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach 

wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (druk nr 806) 

 
Sejm na 57. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 993 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 26 stycznia 2018 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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 banderowskich nacjonalistów i członków formacji kolaborujących z 

Trzecią Rzeszą Niemiecką, 



– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 

zbrodnie wojenne,”,”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie 

 

2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„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.”;”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

3) w art. 1 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) 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.”;”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

4) skreślić art. 5. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 4 będzie odpowiednia zmiana w tytule projektu 

ustawy.  

 

 

Warszawa, dnia 26 stycznia 2018 r. 

 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 

/-/ Andrzej Matusiewicz /-/ Stanisław Piotrowicz 

 

 


