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V  I  l i adenc i a

SPRAWOZDAI\IE

KoMISJI SPRAwIEDLtwoŚcI I PRAw CZŁowIEKA

o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę

o zmianie ustaw-y o Instytucie Pamięci Narodowej
! Komisji Ścigania Z,brodni przeciwko Narodowi
polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji

o dokumentach organÓw bezpiecze stwa paristwa

z lat 1944.1990 oraz treŚci tych dokumentÓw
(druk nr 3290)

Marszałek Sejmu , zgodnie z art.37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu, skierował

w dniu 28 lipca 2010 r. powyzszy projekt ustawy do Konrisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

do pi erwszego czYtan\a.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytanta

oraz,rozpatrzenir,r tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2010 r'

wnosi:

Wy s o k i S ej m uchwalić ruczy zał'ączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 3 sierPnia 2010 r'

Sprawozdawca

(-) Wojciech Wilk

Przewod niczący Komi sj i

(-) Ryszard Kalisz
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

 

z dnia    2010 r. 

 

zmieniająca ustawę 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 

 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 79, poz. 522) w art. 3: 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Za wykonywanie zadań członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymują die-
ty w wysokości 3040 zł, a także zwrot kosztów według zasad obowiązują-
cych przy podróżach służbowych na obszarze kraju.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rady jednostek organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w zakresie historii oraz rady naukowe Instytutu Historii Polskiej Aka-
demii Nauk, Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i Instytutu 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wybierają pierwsze zgroma-
dzenie elektorów, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgromadzenie elektorów przedsta-
wia odpowiednio Sejmowi i Senatowi kandydatów na członków pierwszej 
Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w terminie 2 miesięcy od dnia wyboru.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że: 
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1) art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 maja 
2010 r.; 

2) art. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 lipca 
2010 r. 

 

 



Minister Spra w Zagranicznych

DPUE-ef0^bb6
Warszawa, dnia O9 sierpnia 2010 r-

dot.  SPC-015-1 6/1 0 r .  z  3,08,201 0 r .

Pan
Ryszard Kalisz
Przewodniczący
Ko misj i Sp rarv iedliwoŚci
i Praw Człowieka
Sejm fŁeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawenr Unii Europejskiej poselskiego projcktu ustawy
zmieninj4cej ustawę o \mianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej- Konisji Ścigania
Zhrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o
dakumentach organÓw bezpiecze stwa pa stwa ł lat 1944. 1990 oraz treści tych
dokumentÓw (druk nr 3291) ujętych w sprawozdnniu Komisji Sprawiedliwości i Praw
Czlowieka, wyrgżona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o
działach udministracji rządowej (Dz.U,z2007 r. Nr 65, poz' 137 zp źn. zm.) w związku
z srt. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przeT. minisfra wlaściwego do spraw
celonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej rv Unii lluropejskiej

Szanowny Pan ie P rzewo dniczący,

w zwi,pku z przedł,oionym sprawozdanięm Komis.ii Sprawiedliwości i Praw Cz.łowięka
pozwalarn sobie wyrązić ponizszą opinię:

Projckt ustawy nie jest oblęty zakresem prawg Unii Europcjskiej.

tb.

-toteu f)

Z poważąniern,

LRCZN IEEL


