
 

Druk nr 417-A               

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX 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 415) 

 
Sejm na 13. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 417 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 19 czerwca 2020 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy następujące poprawki: 

 

1) tytułowi projektu ustawy nadać brzmienie: 

„o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1–3 należy głosować łącznie 

 

2) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882) 

wprowadza się następujące zmiany: 



 

1) w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zbrodnie: 

1) stanowiące według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, o których mowa w art. 1 pkt 

1 lit. a oraz 

2) komunistyczne, w rozumieniu art. 2, niebędące zbrodniami 

wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości - nie ulegają 

przedawnieniu.”, 

b) uchyla się ust. la, 

c) po ust. la dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Do ust. 1 pkt 2 przepisu art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie stosuje się.”; 

2) art. 45a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45a. Prokurator oddziałowej komisji wszczyna śledztwa w sprawach o 

przestępstwa określone w art. 54-55c.”; 

3) po art. 55b dodaje się art. 55c w brzmieniu: 

„Art. 55c. 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. 55d. 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. 55c.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

3) po art. 1 dodać art. la w brzmieniu: 

„Art. la. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 

358.) w art. 16 w ust. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 



,,9b) określone w art. 55 i art. 55c 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 369);”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

4) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. Do postępowań, do których miał zastosowanie art. 4 ust. 1a ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Kazimierz Smoliński   /-/ Marek Ast 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 


