
 

Druk nr 2847-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy     
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji             
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów 
(druk nr 2625) 
 

Sejm na 63. posiedzeniu w dniu 17 marca 2010 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu  

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2847 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 18 marca 2010 r. 

 

wnosi: 

 
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 
 
 

1) w art. 1 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezesa Instytutu Pamięci powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
większością 3/5 głosów za zgodą Senatu, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która 
zgłasza kandydata spoza swego grona.”; 

- KP PiS i KP Lewica 
- odrzucić 

 



 

2) w art. 1 w pkt 5 w art. 15 w ust. 2 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „Rady jednostek organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 
zakresie historii, stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych oraz rady naukowe 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wybierają po jednym przedstawicielu 
wyróżniającym się wiedzą z zakresu historii Polski XX wieku lub wyróżniającym się 
wiedzą prawniczą w szczególności w zakresie prawa i procesu karnego lub historii 
prawa, do zgromadzenia elektorów, które przedstawia, nie później niż na dwa miesiące 
przed upływem kadencji Rady Instytutu Pamięci:”; 

- DKP SD 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 14. 
  

3) w art. 1 w pkt 5 w art. 15 w ust. 2 wyrazy „wyróżniającym się wiedzą z zakresu historii 
Polski w XX wieku” zastąpić wyrazami „specjalizującym się w zakresie historii Polski w 
XX wieku”; 

- KP PiS 
- odrzucić 

4) w art. 1 w pkt 5 w art. 15 ust. 3-21 nadać brzmienie: 

„3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia dwóch kandydatów na członków Rady 
Instytutu Pamięci, nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady Instytutu 
Pamięci. 

4. Skreślony 

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Sejm, Senat lub Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej nie powołają Rady Instytutu Pamięci w pełnym składzie 
spośród kandydatów przedstawionych w trybie określonym odpowiednio w ust. 2-4. 

6. Rada Instytutu Pamięci jest wybierana na kadencję trwającą 6 lat. 

7. Kadencja Rady Instytutu Pamięci rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady na pierwsze 
posiedzenie. 

8. Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Pamięci zwołuje Prezes Instytutu Pamięci. 

9. Funkcję członka Rady Instytutu Pamięci można pełnić nie dłużej niż przez dwie 
kadencje. 

10. W skład Rady Instytutu Pamięci wchodzi dziewięciu członków, w tym: 

1) pięciu powoływanych przez Sejm spośród kandydatów przedstawionych w trybie 
określonym w ust. 2 pkt 1; 

2) dwóch powoływanych przez Senat spośród kandydatów przedstawionych w trybie 
określonym w ust. 2 pkt 2; 

3) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród 
kandydatów przedstawionych; 

 



 

4) skreślony. 

11. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 2-4, nie przedstawiły w terminie odpowiednio 
Sejmowi, Senatowi lub Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wymaganej liczby 
kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci, odpowiednio Sejm, Senat lub 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołują członków Rady Instytutu Pamięci. 

12. Powołanie nowych członków Rady Instytutu Pamięci powinno nastąpić najpóźniej do 
dnia upływu kadencji Rady Instytutu Pamięci. 

13. Członkostwo w Radzie Instytutu Pamięci ustaje wskutek: 

1) śmierci; 

2) rezygnacji; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu; 

4) odwołania odpowiednio przez Sejm, Senat albo Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, na wniosek Rady Instytutu Pamięci. 

14. Rada Instytutu Pamięci wnioskuje, większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, o 
odwołanie członka Rady Instytutu Pamięci, jeżeli: 

1) z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał się trwale niezdolny do pełnienia 
obowiązków członka Rady Instytutu Pamięci; 

2) nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę Instytutu 
Pamięci. 

15. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji właściwy organ niezwłocznie 
powołuje nowego członka, na okres do zakończenia kadencji Rady Instytutu Pamięci. 
Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się. 

16. Rada Instytutu Pamięci wybiera ze swego składu przewodniczącego Rady oraz nie 
więcej niż 3 jego zastępców na kadencję trwającą 1 rok. 

17. Wydatki związane z organizowaniem posiedzeń zgromadzenia elektorów są finansowane 
z budżetu Instytutu Pamięci. 

18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość diet przysługujących 
członkom Rady Instytutu Pamięci z tytułu wykonywanych przez nich zadań, 
uwzględniając ich zakres, z tym że diety nie mogą być wyższe od czterokrotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

19. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób zgłaszania 
kandydatów do Rady Instytutu Pamięci, uwzględniając konieczność sprawnego 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

20. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb wyboru przez uprawnione podmioty przedstawicieli do zgromadzenia 
elektorów, 

2) warunki i sposób zwoływania i organizowania posiedzenia zgromadzenia elektorów 

 - mając na względzie potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na 
członków Rady Instytutu Pamięci. 

21. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłosi, w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz uczelni  

 



 

wyższych oraz instytutów, o których mowa w ust. 2, uprawnionych do wybierania 
przedstawicieli do zgromadzenia elektorów.”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

5) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poza innymi zadaniami określonymi w ustawie Rada Instytutu Pamięci w 
szczególności zajmuje stanowisko w następujących sprawach: 

1) przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci dokumentów spraw, o 
których mowa w art. 1, i oceny ich kompletności; 

2) ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, 
zabezpieczenia, udostępniania i publikowania dokumentów; 

3) ustalania priorytetów w zakresie udostępniania dokumentów; 

4) oceniania polityki ścigania przez Instytut Pamięci przestępstw, o których 
mowa w art. 1 pkt 1 lit. a; 

5) oceniania działania Biura Lustracyjnego; 

6) ustalania programów badawczych, a także informowania oraz edukacji 
społeczeństwa; 

7) wyraża, na podstawie art. 36 ust. 9, opinię o zasadności odmowy 
udostępnienia dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci.”;”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

6) w art. 1 skreślić pkt 8; 

- KP PiS 
- odrzucić  

7) w art. 1 po zmianie 9 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

 „…) art. 31 i 32 otrzymują brzmienie: 

„Art. 31. 1. Udostępnienie przez Instytutu Pamięci kopii dokumentów, w przypadku, o 
którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Prezesa Instytutu 
Pamięci. 

Art. 32. 1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 31 ust. 2, Prezes Instytutu 
Pamięci wydaje decyzję, w której: 

1) utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1; 

2) uchyla decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1, i przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 

2. Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o 
której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30  

 



 

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.3)). 

3. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym. 

4. Przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie stosuje się. 

5. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko w przypadku 
uwzględnienia skargi. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko 
Prezesowi Instytutu Pamięci. Skarżącemu doręcza się odpis wyroku. 

6. Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu 
Pamięci akta postępowania. 

7. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio ust. 4-6.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć  

8) w art. 1 w zmianie 10 w lit. d ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Za sporządzenie i wydanie reprodukcji dokumentów dla celów, o których mowa w art. 
36 ust. 1 pkt 2 i 3, pobiera się opłatę, która stanowi dochód Instytutu Pamięci.”; 

- KP PO 
- przyjąć  

9) w art. 1 skreślić pkt 14; 

- KP PiS 
- odrzucić  

10) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 
789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej oraz członkowie 
przedstawiciele zgromadzenia elektorów;”; 

2) w art. 22 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Rady Instytutu 
Pamięci Narodowej;”;”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

11) w art. 2 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art.  4 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) przedstawiciele rad jednostek, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, Nr 64, poz. 432,  



 

Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983), w zgromadzeniu elektorów, 
które przedstawia kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci;”;”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

Uwaga: poprawkę nr  11 należy głosować łącznie z poprawką nr 12. 
 

12) w art. 2 po pkt 1a dodać pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) art. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pkt 6 i 6a - właściwy organ wybierający lub powołujący;”;”; 

- KP PiS 
- odrzucić 

13) w art. 3 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu wybrane na podstawie przepisów art. 15 ustawy, o której mowa w 
art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
wykonuje swoje zadania i kompetencje na podstawie przepisów dotychczasowych, z 
wyjątkiem kompetencji przewidzianej w art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do dnia 
utworzenia Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu na podstawie przepisów art. 15 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

- KP PO 
- przyjąć  

14) w art. 3 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Rady jednostek organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 
zakresie historii, stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych oraz rady naukowe 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wybierają pierwsze zgromadzenie elektorów, o 
którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Zgromadzenie elektorów przedstawia odpowiednio Sejmowi i Senatowi kandydatów na 
członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w terminie miesiąca od dnia wyboru.”; 

- DKP SD 
- odrzucić  

15) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. Rada Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci 
Narodowej przygotuje i ogłosi pierwszy konkurs na finansowanie przez 
Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu badań naukowych nad najnowszą historią Polski, o którym mowa  



 

w art. 53 pkt 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji Rady 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

16) art. 5 nadać brzmienie: 

„Art. 5. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu rozpocznie publikację inwentarza archiwalnego 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, zapewniającego opis zasobu na poziomie jednostek 
archiwalnych, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, w formie, o której zadecyduje Rada Instytutu Pamięci Narodowej - 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”. 

- KP PiS 
- odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 18 marca 2010 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji  
 
                       (-) Wojciech Wilk                                               (-) Ryszard Kalisz 
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