
 

 

     
        Druk nr 2324-A                

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   

 

         VIII kadencja 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

o rządowym projekcie ustawy  
o pozbawianiu stopni wojskowych osób  
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach  
1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu oraz o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2319). 

Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2324  
do Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 
 

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek  
na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r.  
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy wniosek i następujące poprawki: 

odrzucić projekt ustawy; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

 

1) art. 3 nadać brzmienie: 
„Art. 3. 1. Pozbawia się stopnia wojskowego osobę, która z racji 

ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi 
służby wojskowej, albo żołnierza rezerwy, posiadających stopień 
wojskowy Marszałka Polski, generałów albo admirałów, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej 
racji stanu w następujący sposób: 

 

1) pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, 
kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie 



polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943–
1956 lub, uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu 
polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali 
drastycznych czynów;  

2) wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności 
cywilnej; 

3) będąc sędziami lub prokuratorami w organach Wojskowej 
Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych 
wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i 
osób cywilnych ze względu na ich działalność na rzecz 
niepodległości i suwerenności Polski albo oskarżali ich  
w tych sprawach; 

4) pełniąc funkcje służbowe inicjowali prześladowania 
żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie 
lub dopuszczali się tych prześladowań. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Minister Obrony 
Narodowej, za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
może,  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pozbawić stopnia 
wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu 
zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, albo 
żołnierza rezerwy, posiadających inny stopień wojskowy niż 
określony w ust. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
2) w art. 10 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Osoby lub stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, zgłaszają 
przystąpienie do postępowania w formie pisemnej, w terminie 14 dni  
od dnia udostępnienia informacji, o której mowa w art. 8 ust. 2. 
Przystąpienie zgłoszone przez osoby lub stowarzyszenia nieuprawnione 
pozostawia się bez rozpatrzenia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
3) w art. 10:  

a) ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Jeżeli do postępowania, o którym mowa w ust. 2, przystąpiła więcej 

niż jedna osoba lub stowarzyszenie, Minister Obrony Narodowej 
powiadamia o konieczności wskazania jednej osoby do 
reprezentowania w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia stopnia 
wojskowego.”, 

 
 

 
 

b) po ust. 7 dodać ust. 8 i 9 w brzmieniu: 



„8. Osoby lub stowarzyszenie, o których mowa w ust. 7, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia powiadomienia wskazują osobę do reprezentowania 
w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego.  

9. W przypadku niewyznaczenia osoby do reprezentowania  
w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego, 
osobę taką wskazuje Minister Obrony Narodowej spośród osób lub 
stowarzyszeń, o których mowa w ust. 7, zawiadamiając je o tym 
fakcie.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Warszawa, dnia 6 marca 2018 r.   
 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
                       /-/ Piotr Kaleta 

 Przewodniczący  
Komisji Obrony Narodowej  

 
                  /-/ Michał Jach 

  

 


