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26th sitting of the Sejm, 21–23 September 2016
Considered in the first reading
■ Deputies’ bill on the National Fiscal Administration 
(referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill — Introductory Provisions to the bill on 
the National Fiscal Administration (referred to Public 
Finances Committee);
■ Government’s bill amending the act on railway transport 
and some related acts (referred to Infrastructure Committee);
■ Deputies’ bill amending the Civil Code, Family and 
Guardianship Code, Code of Civil Procedure and some 
related acts (rejected);
■ Senate’s bill amending the Civil Code (referred to the 
Special Committee for codification changes);
■ Government’s bill amending the act on the Military 
Property Agency (referred to National Defence Committee);
■ Citizens’ bill amending the act of 7 January 1993 on family 
planning, protection of human embryo and conditions 
for admissibility of pregnancy termination and the act 
of 6 June 1997 — the Penal Code (referred to Justice and 
Human Rights Committee);
■ Citizens’ bill on women rights and responsible parenthood 
(rejected); 
■ Deputies’ bill on protecting life and health of unborn 
children conceived in vitro, amending the act of 25 June 
2015 on infertility treatment, the act of 6 June 1997 — the 
Penal Code and the act of 25 February 2964 — Family and 
Guardianship Code (referred to Health Committee).

Passed acts
■ on alternative consumer dispute resolution;
■ amending specific acts in order to facilitate combating 
contagious animal diseases;
■■ ratifying the Agreement between the Government of the 
Republic of Poland and the Government of the Republic 

of Belarus on cooperation in the area of prevention of 
catastrophes, natural disasters and other emergencies and 
liquidation of their consequences, signed in Białystok on 
23 April 2015;
■ ratifying Amendments of 2014 to the Maritime Labour 
Convention adopted on 23 February 2006 in Geneva, accepted 
on 11 June 2014 in Geneva by the General Conference of 
the International Labour Organization.

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts 
■ amending specific acts in order to facilitate combating 
contagious animal diseases (the Senate’s amendment 
was accepted).

Adopted resolutions
■ honouring the 40th anniversary of founding the Workers’ 
Defence Committee (Komitet Obrony Robotników);
■ concerning changes within personal composition of 
Sejm committees.

Government’s current information
■ concerning the change of the system of education 
announced on 16 September 2016, including the liquidation 
of middle schools and the reintroduction of the 8-year 
elementary school, the 4-year secondary school and the 
5-year technical school.

Government’s information
■ on the state of the forests and the realisation of the 
“National Afforestation Programme” in 2014 (the Sejm 
accepted the information);
■ on the realisation of the “Świnna Poręba Water Reservoir 
Construction Programme in the year 2006—2015” in 2015 
(the Sejm accepted the information).

W
 końcu września na Ukrainie obchodzono 75  
rocznicę zbrodni w Babim Jarze w Kijowie, 
gdzie jesienią 1941 r  Niemcy przeprowadzili 

egzekucje Żydów  W głównych uroczystościach uczest-
niczyła delegacja polskiego Sejmu z wicemarszałkiem 
Ryszardem Terleckim na czele (zob  s  24)  

W dniu 27 września w Radzie Najwyższej w Kijowie 
odbyła się specjalna debata parlamentarna poświęcona 
tragedii w Babim Jarze  Wystąpił w niej prezydent Izraela 
Reuwen Riwlin, który apelował, by świat nie pozwolił 
na zatarcie pamięci o Holokauście  Polityk oświadczył, 
że za zbrodnie na Żydach odpowiadają także Ukraińcy  

Riwlin przypomniał, że we wrześniu 1941 r  tylko 
w ciągu dwóch dni w Babim Jarze Niemcy rozstrzelali 
ponad 33 tys  Żydów  Przyznał jednocześnie, że w miejscu 
tym ginęli także przedstawiciele innych narodów, m in  
Ukraińcy i Romowie  „Zostali oni zabici przez Niemców 
i ich ukraińskich pomocników” — mówił  

„Wielu uczestników zbrodni było Ukraińcami i wśród 
nich szczególnie wyróżniali się bojownicy OUN (Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów), którzy znęcali się nad Żyda-
mi, zabijali ich i w wielu przypadkach wydawali Niemcom  
Wiadomo też, że [wśród Ukraińców] jest ponad 2,5 tys  po-
siadaczy odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta  Są to jasne płomienie w ciemnych czasach ludzkości, 
jednak większość milczała” — stwierdził Reuwen Riwlin  

Przemówienie prezydenta Izraela w parlamencie spo-
tkało się na Ukrainie z krytyką  Szef ukraińskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz ocenił, 

że posłużono się w nim „radzieckim mitem” o współ-
udziale OUN w zagładzie Żydów  „Niestety, prezydent 
Izraela w swoim wystąpieniu w ukraińskim parlamen-
cie powtórzył radziecki mit o udziale OUN w Holokau-
ście  Upamiętnienie ofiar Babiego Jaru byłoby bardziej 
szczere bez wykorzystywania mitów, wykorzystywanych 
przez tych, którzy starali się zatrzeć pamięć o nich” —  
napisał Wiatrowycz na Facebooku  

W podobnym tonie wypowiedział się szef rady sto-
warzyszeń żydowskich na Ukrainie Josyf Zisels, który 
zaznaczył, że nie może zgodzić się z prezydentem Riw-
linem  „Jest to starszy człowiek, który posługuje się ste-
reotypami z przeszłości i jest wychowany na radzieckiej 
historiografii  Zawsze powtarzam, że ludność miejscowa 
współpracowała z Niemcami w zagładzie Żydów, ale nie 
można posługiwać się stereotypowymi kalkami wobec 
OUN i UPA, które walczyły przede wszystkim o niepod-
ległość Ukrainy” — powiedział, podkreślając jednak, że 
przywódcy ukraińskich nacjonalistów, Stepan Bandera 
i Roman Szuchewycz „nie są jego bohaterami”  

Najważniejsze uroczystości poświęcone tragedii w Ba-
bim Jarze odbyły się 29 września  Uczestniczyli w nich 
m in  przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, 
prezydent Niemiec Joachim Gauck i minister handlu 
USA Penny Pritzker  Prezydent Izraela Reuwen Riwlin 
na wieść o śmierci swego poprzednika, Szimona Peresa, 
przerwał oficjalną wizytę na Ukrainie i powrócił do kraju  
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