
 

Druk nr 3728                 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

VIII 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 

665) 
 

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

opinii Prezydium Sejmu − skierował w dniu 23 czerwca 2016 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: 26 stycznia i 8 lutego 2017 r. oraz 

9 sierpnia 2019 r. 

wnosi: 

 

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

 

 

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r. 

 

 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 

/-/ Bartłomiej Wróblewski /-/ Stanisław Piotrowicz 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

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 wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano 

decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 

1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa 

odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną 

krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić 

odpowiednio w sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, 

który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia, w 

terminie 10 lat od daty jego uprawomocnienia się.”, 

c) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę 

wynikłe z wydania lub wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, należy 

zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba 

składająca żądanie.”; 

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. Koszty postępowania w sprawach objętych ustawą, w tym z tytułu 

ustanowienia pełnomocnika, ponosi Skarb Państwa.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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