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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senator Grażynę Sztark. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S TAWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

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

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677 i 749) 

w art. 1 w pkt 5 na końcu dodaje się średnik oraz pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych 

wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu 

Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk 

i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 



U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 53j ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (ustawy o IPN), Instytut Pamięci 

Narodowej prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc 

oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za 

granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności w zakresie: 

1) inicjowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałego upamiętnienia 

faktów, wydarzeń i postaci związanych z tymi miejscami, 

2) współdziałania w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych 

i wystawienniczych, 

3) popularyzowania za pomocą środków masowego przekazu miejsc, wydarzeń i postaci 

historycznych związanych z walkami i męczeństwem, 

4) oceniania stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, w 

szczególności nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz walk 

narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar totalitarnego terroru, a także izbami 

pamięci narodowej, 

5) opiniowania pod względem historycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc i 

wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i 

męczeństwa, 

6) współdziałania w szczególności ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi i 

polonijnymi oraz polskimi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawowaniu 

opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą, 

7) dokonywania trwałych upamiętnień faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami 

walk i męczeństwa. 

Wskazane zadania Instytutu Pamięci Narodowej zostały dodane od ustawy o IPN ustawą 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (nowelizacją 

z 29 kwietnia 2016 r.). Jak wskazywali projektodawcy nowelizacji z 29 kwietnia 2016 r. 

wyposażenie Instytutu Pamięci Narodowej we wskazane wyżej kompetencje jest 

konsekwencją przejęcia przez IPN zadań związanych z ochroną miejsc pamięci i męczeństwa 

realizowanych dotychczas przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nowelizacja 
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z 29 kwietnia 2016 r. zakłada też, że przejęcie dotychczasowych kompetencji Rady przez 

Instytut nastąpi z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

Należy podnieść, że obowiązująca do dnia 1 sierpnia 2016 r. ustawa z dnia 21 stycznia 

1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie przewiduje żadnych ograniczeń 

związanych z datą upamiętnianych historycznych wydarzeń. Takie ograniczenie wprowadza 

natomiast ustawa o IPN (w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 29 kwietnia 2016 r.). 

Zgodnie z art. 1 pkt 6 ustawy o IPN ustawa reguluje prowadzenie działalności związanej 

z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa 

Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa 

innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 8 listopada 

1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Takie ograniczenie poddaje w wątpliwość możliwość 

prowadzenia nowych zadań przez IPN, jeśli wydarzenia, miejsca oraz postaci w dziejach 

walk i męczeństwa Narodu Polskiego związane są z okresem sprzed dnia 8 listopada 1917 r. 

Tak istotne zawężenie zadań IPN (w porównaniu z analogicznymi zadaniami znoszonej Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) uznać należy za błąd ustawodawcy. Stąd koniecznym 

jest jak najszybsze wejście w życie rozwiązań zmierzających do uchylenia tego fragmentu 

art. 1 pkt 6 ustawy o IPN który odnosi się do okresu „od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 

lipca 1990 r.” 

Na niedostateczny namysł legislacyjny w zakresie obecnego brzmienia art. 1 pkt 6 

wskazuje też sama redakcja przepisu. Literalne odczytanie art. 1 pkt 6 musiałoby bowiem 

prowadzić do absurdalnego wniosku, iż okres od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. dotyczy działalności (IPN) w tych latach, a nie wydarzeń, miejsc oraz postaci 

związanych z tymi latami. 

Proponowana zmiana art. 1 pkt 6 ustawy o IPN sprowadza się do wykreślenia 

sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”. Termin 

wejścia w życie zmiany został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy. 

Zapewnia więc minimalną vacatio legis. Jednocześnie tak krótki okres spoczywania ustawy 

uzasadniony jest charakterem wprowadzanej zmiany. 

Projektowana ustawa wywoła pozytywne skutki społeczne. Umożliwi wykonywanie 

zadań związanych z ochroną miejsc pamięci i męczeństwa przez Instytut Pamięci Narodowej 

także do ochrony miejsc związanych z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.  
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Skutkiem finansowym projektowanej ustawy może być nieznaczne zwiększenie 

wydatków Instytutu Pamięci Narodowej. Co do zasady można jednak założyć, że skutki 

finansowe projektowanej ustawy mieścić się będą w zakresie przewidzianym nowelizacją 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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