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Do druku nr 334 

Warszawa.i kwietnia 2016 r. 

Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

uprzejmie przekazuję do wiadomości Pana Marszałka moje uwagi do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Folskiemu oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 334), jakie 
skierowałem do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o ich udostępnienie wszystkim 
zainteresowanym posłom oraz spowodowanie zamieszczenia ich na stronach internetowych 
Sejmu obok innych opinii na temat tego druku sejmowego. 

Co prawda przedmiotowy projekt, jako przedłożenie poselskie, nie podlegał 

obligatoryjnym uzgodnieniom międzyresortowym, jednak ze stron internetowych Sejmu 
wynika, że w dniu 15 marca br. Kancełaria Sejmu zwróciła się do wybranych instytucji o jego 
zaopiniowanie. Niestety nie znalazł się wśród nich Instytut Pamięci Narodowej, którego w 
pierwszym rzędzie dotyczy ustawa. 
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Przew niczący 

Ko 1sji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
ejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni pr..leciwko Narodowi Folskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 334) nie podlega- w odróżnieniu od przedłożeń rządowych- procedurze 

konsultacji. Mając jednak na uwadze wagę tego projektu oraz zakres proponowanych w nim 

zmian, dotyczących struktury i sposobu funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, czuję 

się zobligowany do przedstawienia Panu Przewodniczącemu swoich uwag oraz opinii na ten 

temat. 

Preambuła ustawy i misja IPN 

Preambuła do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie stanowi, co prawda, 

bezpośredniego źródła prawa, określa jednak cele ustawy oraz pełni znaczącą rolę przy 

wykładni konkretnych przepisów. Należy zatem zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu do 

ustawy o IPN zmian, które przewiduje ustawa nowelizująca, obecny tekst preambuły nie 

będzie przystawał, a miejscami stanie się sprzeczny z nowymi zadaniami nałożonymi na 

Instytut Pamięci Narodowej. 
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Należy podkreślić, że obecna preambuła do ustawy o IPN odwołuje się do doświadczeń 

Narodu Polskiego podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennej walki z 

narzuconym systemem komunistycznym. W tym mteJscu wypada przytoczyć jej pełne 

brzmienie: "Mając na względzie: zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód 

poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, 

patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, 

czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie 

wolności oraz godności ludzkiej, obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, 

ludzkości i zbrodni wojennych, a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo 

wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka, jako wyraz naszego 

przekonania, że żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być 

chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu- stanowi się, co następuje." 

Preambuła odnosi się zatem do okresu historycznego 1939-1989/90. Proponowana 

nowelizacja zaś nie tylko poszerza - poza pierwotny zamysł ustawodawcy, wyrażony w 

preambule- zakres chronologiczny prac IPN, ale wprowadza zasadniczą niespójność, jeżeli 

chodzi o okres historyczny, jakim Instytut ma się zajmować. Należy bowiem zwrócić uwagę, 

że proponowane przepisy zakładają różne cezury historyczne dla różnych aspektów działania 

IPN, określonych wart. l ustawy. W przypadku ścigania zbrodni oraz poszukiwania miejsc 

spoczynku ofiar zbrodni i represji będzie to (zgodnie z art. l pkt l lit. a ustawy) okres 

od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. W przypadku badań historycznych będzie to 

(zgodnie z art. 53 pkt 2 ustawy) okres od 1795 r. do 1990 r. (historia porozbiorowa i 

najnowsza). W przypadku działalności archiwalnej będzie to(zgodnie z art. 29 ust. l ustawy) 

okres od 1939 r. do 1990 r. W przypadku działalności edukacyjnej oraz upamiętniającej 

będzie to Gak można wnosić z brzmienia art. 53a ust. l i art. 55h) całość dziejów Polski 

("najważniejsze wydarzenia historyczne", "wydarzenia i postacie historyczne związane z 

walkami i męczeństwem"). 

Należy zatem stwierdzić, że proponowana nowelizacja przewiduje zasadniczą zmianę misji 

Instytutu Pamięci Narodowej (a przynajmniej jej rozmycie), podczas gdy dotychczasowa 

misja IPN - określona w preambule - nie została jeszcze wypełniona. 
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Art. l przedmiotowej ustawy dotyczy zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (zwanej dalej ustawą o IPN). 

l. W art. l pkt l lit a ustawy o IPN dotychczasowa data początkowa ścigania zbrodni 

nazistowskich, komunistycznych oraz innych "l września 1939 r." zostaje zastąpiona datą 

"8 listopada 1917 r." Należy podkreślić, że zmiana ta pociąga za sobą niespójność między 

okresem, dla jakiego będą ścigane zbrodnie komunistyczne, a definicją zbrodni 

komunistycznej zawartą w art. 2 ust. l ustawy o IPN, gdzie jako cezura początkowa 

wskazana jest data "17 września 1939 r.". Konieczna jest zatem również zmiana legalnej 

definicji zbrodni komunistycznej zawartej w art. 2 ust. l tej ustawy. Za zbrodnie 

komunistyczne powinny zatem zostać uznane "czyny popełnione przez funkcjonariuszy 

państwa komunistycznego w okresie od dnia 8listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r." 

Ponadto art. 2 ust. l ustawy o IPN wskazuje, że zbrodniami komunistycznymi mogą być 

czyny stanowiące "przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie 

ich popełnienia". Biorąc pod uwagę, że unifikacja polskiego prawa karnego nastąpiła 

dopiero w 1932 r., konieczne wydaje się wskazanie w znowelizowanej ustawie o IPN 

norm prawa karnego, które stanowiłyby podstawę do kwalifikowania jako zbrodni 

komunistycznych czynów popełnionych od 8 listopada 1917 r. do 31 sierpnia 1932 r., tj. 

do momentu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 11 lipca 1932 r. -

kodeks karny. Celowe byłoby także dokonanie analizy, czy po wprowadzeniu dla zbrodni 

komunistycznych początkowej cezury 8 listopada 1917 r. definicja funkcjonariusza 

państwa komunistycznego zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy o IPN będzie nadal adekwatna. 

Należy końcowo podkreślić, że odwołanie do definicji zbrodni komunistycznej znajduje 

się także w art. 4 ustawy o IPN w związku z określeniem terminu przedawnienia tych 

zbrodni. W powyższych kwestiach celowe wydaje się zasięgnięcie opinii Prokuratora 

Generalnego. 

2. W art. l pkt 5 ustawy o IPN proponuje się zapis, iż ustawa reguluje "poszukiwanie 

miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem 

totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 

1917 r. do 31 lipca 1990 r." Takie określenie ram czasowych i przedmiotowych tego 

zadania wyłącza zatem możliwość poszukiwania grobów poległych żołnierzy, którzy 
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walczyli z bronią w ręku (m.in. polskich żołnierzy poległych na frontach II wojny 

światowej), a także grobów osób, które walczyły o wolność i niepodległość Polski przed 

1917 r., np. Legionistów czy Powstańców Styczniowych. Tymczasem zgodnie z art. l pkt 

l ustawy z dn. 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych grobami wojennymi 

"są groby i miejsca spoczynku poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie 

Państwa Polskiego". W związku z tym należy podkreślić, że Rada Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa - której zadania mają być przejęte przez IPN - zajmowała się dotychczas 

nie tylko opieką, ale także poszukiwaniami grobów wojennych z całego okresu 

porozbiorowego. Przy proponowanym brzmieniu art. l pkt 5 ustawy o IPN, po likwidacji 

ROPWiM, zabraknie instytucji odpowiedzialnej za działania w tej sferze. 

3. Do art. l ustawy o IPN proponuje się dodać nowy pkt 6 określający nowe kompetencje 

IPN związane z przejęciem funkcji i zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Sformułowanie tego przepisu skopiowano wprost z ustawy z dn. 21 stycznia 1988 r. o 

Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (wraz z archaicznie dziś brzmiącą 

frazeologią odnoszącą się do narodów "bliskich Narodowi Polskiemu", co wówczas 

oznaczało narody państw bloku sowieckiego -należy więc postulować doprecyzowanie w 

ustawie tego pojęcia). Należy w tym miejscu ponownie zwrócić uwagę na niespójności 

dotyczące określenia chronologicznego zakresu działania obu instytucji oraz 

dysfunkcjonalność wynikającą z ich odmiennej struktury organizacyjnej. Struktura 

terytorialna IPN oparta jest o oddziały pokrywające się z obszarami dotychczasowych 

apelacji sądowych, natomiast działalność ROPWiM (należąca dotychczas do zakresu 

działania administracji rządowej) jest ściśle powiązana z zakresem działania wojewodów, 

którym m.in. ustawa o grobach i cmentarzach wojennych oraz rozporządzenie 

wykonawcze do niej pozostawia różnorakie kompetencje. 

4. Znowelizowany art. lO ust. l ustawy o IPN przewiduje zmianę sposobu wyboru Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej. Zakłada się odejście od konieczności przeprowadzenia 

otwartego, publicznego konkursu, którego celem było wyłonienie kandydata na to 

stanowisko. W przyszłości wyboru Prezesa IPN ma dokonać bezpośrednio Sejm za zgodą 

Senatu, a rola Kolegium IPN będzie tylko opiniodawcza. Należy również zwrócić uwagę 

na konsekwencje wynikające z równolegle proponowanej zmiany Regulaminu Sejmu 

(druk sejmowy nr 333). Zakłada ona, że wybór Prezesa IPN zostanie dokonany zwykłą, a 
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nie jak dotychczas, bezwzględną większością głosów. W skrajnym przypadku może to 

prowadzić do wyboru Prezesa IPN zaledwie kilkoma głosami "za" przy zdecydowanej 

większości głosów "wstrzymujących się". Dodatkowo przepis art. lO ust. l zdanie drugie 

przewiduje uproszczoną - w porównaniu z obecnym trybem - procedurę odwołania 

Prezesa IPN, nawet bez wymogu opinii Kolegium IPN (w obecnym stanie prawnym 

wnioskować o odwołanie Prezesa IPN może wyłącznie Rada IPN). Należy w tym miejscu 

podkreślić, że osłabienie - poprzez zmianę Regulaminu Sejmu, a więc w trybie 

pozaustawowym - większości niezbędnej do wyboru Prezesa IPN stoi w jaskrawej 

sprzeczności z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej ustawę o IPN, gdzie jako wzorzec 

normatywny wskazano tryb wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw 

Dziecka. Tymczasem ci wysocy urzędnicy są powoływani bezwzględną, a nie zwykłą 

większością głosów. Jedynie w przypadku Prezesa IPN proponuje się arbitralny wyjątek 

od tej zasady. 

Należy ponadto zwrócić uwagę, że nowe sformułowanie art. l O ust. l ustawy o IPN 

pociąga za sobą odstąpienie od zakazu łączenia stanowiska członka Kolegium IPN oraz 

Prezesa IPN. Stosowny zakaz powinien zatem zostać wprowadzony w art. 11 ust. 5 tej 

ustawy. 

Wprowadzenie wszystkich powyższych zmian będzie prowadziło do znacznego osłabienia 

pozycji Prezesa IPN i jego skrajnego uzależnienia od aktualnej większości parlamentarnej. 

Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że każda zmiana większości sejmowej może prowadzić 

do zmiany personalnej na stanowisku Prezesa IPN. Wypada tu przypomnieć, że 

oryginalna idea powołania Instytutu Pamięci Narodowej polegała na utworzeniu 

niezależnej od innych władz oraz apolitycznej instytucji, która przejmie od służb 

specjalnych akta komunistycznych organów bezpieczeństwa, by udostępnić je 

obywatelom, i odseparuje tę sferę od świata bieżącej polityki. W związku z powierzeniem 

Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem 

państwowej polityki historycznej oraz ochrony pamięci narodowej - idea ta pozostaje 

aktualna. W kontekście uzasadnienia ustawy nowelizującej oraz publicznych wypowiedzi 

wnioskodawców, gdzie jako pożądany wzorzec przedstawiany jest sposób powoływania 

władz Instytutu Pamięci funkcjonujący przed 2010 r., należy przypomnieć, że aż do tej 

daty zarówno przeprowadzany był publiczny konkurs służący wyłonieniu kandydata na 

Prezesa IPN, jak i obowiązywała ustawowa kwalifikowana większość 3/5 głosów 

niezbędna do powołania Prezesa Instytutu. 
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5. Znowelizowany art. 15 ustawy o IPN dotyczy sposobu powołania Kolegium IPN. 

Proponowany tryb wyboru jego członków bezpośrednio przez Prezydenta RP, Sejm i 

Senat będzie prowadził do uwzględniania jedynie kryteriów politycznych. Art. 15 ust. 4 

ustawy nie wprowadza dla członków Kolegium IPN żadnych szczegółowych kryteriów 

merytorycznych, wskazując jedynie, że w jego skład może wejść osoba, ,,która wyróżnia 

się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci" 

(należy tu przypomnieć, że w latach 1999-2010 w skład Kolegium IPN wchodziło z mocy 

ustawy dwóch członków desygnowanych przez Krajową Radę Sądownictwa). Brak jest 

dodatkowych kryteriów związanych np. z wykształceniem czy przygotowaniem 

zawodowym. Tymczasem nowe zadania Kolegium, związane z przejęciem przez IPN 

zadań ROPWiM, niewątpliwie będą wymagały od jego członków specyficznych 

kompetencji zawodowych (np. opiniowanie programów badawczych i rekomendowanie 

kierunków działalności naukowej IPN, zatwierdzanie zasad ewidencjonowania, 

przechowywania, opracowywania, zabezpieczania udostępniania i publikowania 

dokumentów czy rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa IPN w sprawie zezwoleń na 

przeprowadzanie robót ziemnych i wznoszenie pomników na cmentarzach wojennych, co 

przewiduje znowelizowany art. 5a ustawy o grobach i cmentarzach wojennych). 

Trzeba ponadto zwrócić uwagę, że zgodnie z proponowaną równolegle zmianą 

Regulaminu Sejmu, członkowie Kolegium IPN mieliby być powoływani zwykłą 

większością głosów. Należy zatem przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym 

członkowie Rady IPN są powoływani większością bezwzględną, a przed 2010 r. 

członkowie Kolegium IPN byli wybierani ustawową bezwzględną większością głosów. 

Pożądane jest zatem utrzymanie w tym przypadku - z tych samych względów, co w 

odniesieniu do wyboru Prezesa IPN -większości bezwzględnej. 

6. Art. 15 ust. 9 ustawy o IPN określa przesłanki ustania członkostwa Kolegium IPN, wśród 

których znajduje się naruszenie zakazów określonych w ust. 7. Przepis ten nie ustanawia 

jednak jakiejkolwiek procedury dotyczącej stwierdzenia, że dany stan faktyczny nastąpił i 

że skutkuje on wygaśnięciem mandatu członka Kolegium IPN. Konieczne jest zatem 

wprowadzenie stosownych regulacji w tym względzie. 

7. Art. 16 ust. l ustawy o IPN powtarza błędny zapis obecnej ustawy, że Prezes Instytutu 

Pamięci wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostek organizacyjnych wymienionych 
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wart. 18. Prawidłowo przepis ten powinien zawierać odesłanie do art. 17 ustawy, gdzie 

jest mowa o oddziałach i delegaturach IPN. To one bowiem- nie zaś piony Instytutu 

wymienione w art. 18 - są de facto jednostkami organizacyjnymi IPN. 

8. Art. 18 ust. l pkt 5 i pkt 6 ustawy o IPN przewiduje podział dotychczas istniejącego 

Biura Edukacji Publicznej na Biuro Edukacji Narodowej oraz Biuro Badań 

Historycznych. Zmiana ta budzi wątpliwości zarówno ze względu na jej celowość (w BEP 

już działają wyodrębnione Wydział Edukacji Historycznej oraz Wydział Badań 

Naukowych, a także Wydział Wydawnictw) oraz brak jasno określonych kryteriów, 

według których ten podział miałby zostać dokonany. Ustawa nie precyzuje jasno funkcji i 

zadań nowo powołanych komórek organizacyjnych, efektem będzie natomiast 

zwiększenie liczby stanowisk administracyjnych i kierowniczych. Ponadto - co należy z 

całą mocą podkreślić - rozdzielenie organizacyjne funkcji naukowej i edukacyjnej 

zniweczy osiągnięty w IPN przez 15 lat działania efekt synergii między prowadzonymi 

badaniami historycznymi a ich popularyzacją. Trudno więc znaleźć przekonujące 

merytoryczne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. 

W przypadku wyodrębnienia w IPN pionu naukowego w postaci Biura Badań 

Historycznych należałoby natomiast powrócić do idei utworzenia w Instytucie Pamięci 

Narodowej etatów naukowych, co pozwoliłoby wprowadzić w życie dotychczas martwy 

przepis art. 69 ustawy o IPN. Dopiero stworzenie korpusu pracowników naukowych IPN 

z pełnymi uprawnieniami mogłoby uzasadniać wyodrębnienie osobnej, zatrudniającej ich 

komórki. Inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie została podjęta przez Komisję 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu poprzedniej kadencji i była przez nią 

procedowana. Niestety upływ kadencji Sejmu nie pozwolił jej sfinalizować. Obecna 

nowelizacja ustawy o IPN stwarza dobrą okazję, by powrócić do tej inicjatywy. 

9. Art. 18 ust. 2 ustawy o IPN przewiduje obligatoryjne utworzenie w oddziałach IPN 

jedynie oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 

oddziałowych biur lustracyjnych, natomiast pozostałe oddziałowe odpowiedniki 

merytorycznych biur Instytutu miałyby być tworzone fakultatywnie. Mowa o komórkach 

archiwalnych, poszukiwawczych, edukacyjnych, badawczych i do spraw ochrony miejsc 

pamięci narodowej. Tym samym struktura organizacyjna poszczególnych oddziałów 

Instytutu Pamięci mogłaby być zróżnicowana, a część oddziałów w ogóle nie 
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wykonywałoby niektórych funkcji IPN. Jest to rozwiązanie błędne i niepożądane -

Instytut Pamięci Narodowej powinien mieć jednolitą, spójną i czytelną strukturę, a piony 

Instytutu powinny mieć swoje ekspozytury w terenie. Należy w szczególności zwrócić 

uwagę, że wszystkie oddziały IPN (oraz niektóre delegatury) posiadają znaczący zasób 

archiwalny, a dyrektorzy oddziałów są pierwszą instancją w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących udostępniania materiałów archiwalnych. W przypadku 

placówek edukacyjno-badawczych, jakimi są Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej, 

ogromną wartością jest możliwość realizacji projektów obejmujących swoim zasięgiem 

cały kraj. Jednocześnie OBEP odgrywają bardzo dużą rolę w badaniach historii lokalnej i 

umacnianiu tożsamości historycznej w skali regionu. Jest to dorobek, którego nie wolno 

zmarnować. 

Należy natomiast zwrócić uwagę, że konsekwencją zmiany nomenklatury komórek 

organizacyjnych IPN, o których mowa wart. 18 ust. l, powinna być zmiana terminologii 

stosowanej wart. 18 ust. 3 w odniesieniu do struktury delegatur IPN, czego nowelizacja 

nie przewidziała. 

l O. Błędny jest proponowany zapis art. 19 ust. 3. Jego konsekwencją będzie bowiem 

konieczność powołania w oddziałach IPN naczelników referatów, a w delegaturach 

zarówno naczelników delegatur, jak i naczelników wydziałów i referatów. Doprowadzi to 

do zaburzenia hierarchii służbowej oraz zwiększonych wydatków osobowych, gdyż w 

miejsce dotychczasowych kierowników będą musieli być powołani naczelnicy (z 

wyższym uposażeniem). Prawidłowe (i funkcjonujące obecnie) rozwiązanie polega na 

tym, że naczelnicy kierują wyłącznie wydziałami biur w centrali IPN, oddziałowymi 

biurami i oddziałowymi komisjami ścigania oraz delegaturami. 

11. Art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o IPN nadaje Kolegium IPN kompetencje do wyrażania opinii 

o przedstawionych przez Prezesa IPN ,,kandydatach na funkcje kierownicze w Instytucie 

Pamięci, wymienione w statucie Instytutu Pamięci". Uprawnienie to jest zbyt szerokie, 

obejmuje bardzo wiele stanowisk kierowniczych, prowadząc w konsekwencji - wbrew 

intencjom wnioskodawców wyrażonym w uzasadnieniu ustawy - do faktycznego 

poważnego ograniczenia autonomii Prezesa IPN w kierowaniu Instytutem. Budzi to 

poważne wątpliwości także ze względu na sprawność działania IPN. Należy przy tym 

podkreślić, że obecnie wiele stanowisk kierowniczych jest w IPN obsadzanych w drodze 
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konkursu. Wydaje się ponadto, że proponowany przepis może kolidować z uprawnieniami 

Prokuratora Generalnego dotyczącymi powoływania dyrektorów oraz naczelników w 

pionie śledczym i pionie lustracyjnym IPN. 

12. Art. 23 ust. 2 pkt S nadaje Kolegium IPN kompetencje do zatwierdzania zasad 

ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i 

publikowania dokumentów zgromadzonych w archiwum IPN. W większości jednak te 

zasady (zwłaszcza w przypadku udostępniania dokumentów) wynikają wprost z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o IPN lub są tożsame z zasadami 

ogólnie obowiązującymi w archiwistyce. Wydaje się zatem, że Kolegium IPN powinna 

raczej przysługiwać inna kompetencja, np. do opiniowania, wyrażania stanowiska lub 

formułowania rekomendacji w przedmiotowym zakresie. 

13. Art. 28 ust. l ustawy o IPN stanowi, że "Każdy, kto bez tytułu prawnego posiada 

dokumenty zawierające informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej, jest 

obowiązany wydać je bezzwłocznie Prezesowi Instytutu Pamięci". Naruszenie tego 

przepisu, m.in. przez uchylanie się od przekazania przedmiotowych dokumentów lub ich 

ukrywanie, zagrożone jest odpowiedzialnością karną na podstawie art. 54 ust. l i ust. 2 

ustawy o IPN. W związku z poszerzeniem przez nowelizację art. l pkt l lit a zadań IPN o 

gromadzenie, przechowywanie ewidencjonowanie 1 udostępnianie dokumentów 

dotyczących zbrodni popełnionych od S listopada 1917 r., zmienia się tym samym zakres 

pojęcia "dokumentów zawierających informacje z zakresu działania" IPN. W 

konsekwencji takie dokumenty powinny zostać przekazane do IPN przez inne archiwa 

oraz ewentualnych indywidualnych posiadaczy. Brak jest jednak przepisów, które 

określałyby kategorie tych dokumentów oraz tryb i termin, w jakim powinno nastąpić ich 

przekazanie do IPN, w szczególności przez istniejące placówki archiwalne. 

Nowelizacja art. l pkt l lit. a ustawy o IPN powinna również skutkować wprowadzeniem 

stosownej korekty w art. 29 ust. l, określającym zakres chronologiczny działalności 

archiwalnej IPN. 

14. Ustawa nowelizująca przewiduje uchylenie art. 39 i 39a ustawy o IPN, stanowiących 

normatywną podstawę istnienia zbioru zastrzeżonego w archiwum IPN i regulujących 

dostęp prokuratorów śledczych i lustracyjnych do tego zbioru. Oznacza to, że zbiór 
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zastrzeżony zostanie zlikwidowany w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, 

a znajdujące się w nim dokumenty organów bezpieczeństwa państwa staną się z mocy 

prawa jawne. Będą one zatem podlegały udostępnieniu dziennikarzom i naukowcom w 

trybie art. 36 ustawy o IPN, gdyż zniknie podstawa prawna do odmowy ich udostępnienia 

(przepis art. 36 ust. 6 odsyłający infine do art. 39 stanie się martwy). 

Tym samym jawne i dostępne (m.in. dla dziennikarzy) staną się również oświadczenia 

lustracyjne składane przez funkcjonariuszy ABW, A W, CBA, SKW i SWW, o których 

mowa w art. 39 ust. 2b ustawy o IPN. Dostęp do tych oświadczeń umożliwia zaś 

identyfikację tożsamości funkcjonariuszy wspomnianych służb specjalnych. 

Oprócz oświadczeń lustracyjnych funkcjonariuszy służb specjalnych w zbiorze 

zastrzeżonym znajdują się również ich tajne deklaracje, o których mowa w art. 7a ust. 2 

ustawy lustracyjnej. Deklaracje te pozostaną, co prawda, niedostępne ze względu na 

brzmienie nadal obowiązującego i nie podlegającego nowelizacji art. 7a ust. 6 ustawy 

lustracyjnej. Jednak uchylenie art. 39a ustawy o IPN pozbawi prokuratorów pionu 

śledczego i pionu lustracyjnego IPN dostępu do nich. 

Ponadto w związku z uchyleniem art. 39 ustawy o IPN tajemnicą państwową przestanie 

być również sama treść zastrzeżeń, o której mowa w ust. 4 tego przepisu, co oznacza, że 

informacja o zawartości zbioru zastrzeżonego stanie się jawna. 

Co prawda, przepis końcowy ustawy nowelizującej (art. 18) przewiduje dokonanie w 

ciągu 3 miesięcy od jej wejścia w życie przeglądu dokumentów znajdujących się w 

zbiorze zastrzeżonym i nadanie wybranym dokumentom klauzul tajności, jednak jego 

konstrukcja najwyraźniej nie uwzględnia faktu, że zbiór zastrzeżony przestanie istnieć

ze wszystkimi tego konsekwencjami- z dnia na dzień z chwilą wejścia w życie ustawy 

nowelizującej. Ze względu na swoją konstrukcję przepis ten wydaje się więc w istocie 

bezprzedmiotowy. 

Zbiór zastrzeżony (wyodrębniony, tajny zbiór w archiwum IPN) jest systematycznie 

zmniejszany i obecnie liczy poniżej 400 metrów bieżących akt. Stanowi zatem poniżej 

0,5 % liczącego 90 km akt zasobu archiwalnego IPN. Obecnie brak jest merytorycmych 

przesłanek, aby był on nadal w tej formie utrzymywany. Ustawowa likwidacja zbioru 

zastrzeżonego powinna polegać na przeniesieniu większości znajdujących się w nim 

dokumentów do ogólnie dostępnego zasobu archiwalnego IPN oraz objęciu wybranych 

dokumentów, które tego wymagają ze względu na bezpieczeństwo państwa, ochroną na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o 
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ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie konieczne jest prawidłowe sformułowanie 

przepisów zapewniających stosowną ochronę znajdujących się w zbiorze zastrzeżonym 

oświadczeń lustracyjnych i tajnych deklaracji lustracyjnych funkcjonariuszy służb 

specjalnych, składanych na podstawie art. 7a ustawy lustracyjnej. Wydaje się zatem, że 

procedura likwidacji zbioru zastrzeżonego powinna być odwrotna od zaproponowanej. 

Przegląd zbioru, który realnie potrwa raczej 6 miesięcy niż 3 miesiące, powinien 

poprzedzać ostateczną likwidację tego zbioru poprzez uchylenie art. 39 i 39a ustawy o 

IPN. 

15. Błędem wydaje się uchylenie art. 49 ustawy o IPN. Przepis ten wyłącza stosowanie do 

śledztw prowadzonych przez prokuratorów IPN art. 31 O kpk, określającego termin 

ukończenia śledztwa na 3 miesiące oraz pozwalającego na przedłużenie tego terminu w 

uzasadnionych przypadkach na czas oznaczony przez prokuratora nadzorującego śledztwo 

lub prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora prowadzącego śledztwo, 

nie dłużej jednak niż na rok. W szczególnych przypadkach prokurator nadrzędny może 

przedłużyć okres śledztwa na dalszy czas oznaczony. Zastosowanie określonych w tym 

przepisie ogólnych reguł dotyczących terminu ukończenia śledztwa jest niewłaściwe ze 

względu na specyfikę śledztw historycznych, prowadzonych przez prokuratorów IPN. 

Nadzór nad śledztwami prowadzonymi przez prokuratorów oddziałowych komisji 

ścigania sprawują prokuratorzy Głównej Komisji. Proponowane rozwiązanie, prowadzące 

do permanentnego nadzoru służbowego nad śledztwami, byłoby dysfunkcjonalne i 

musiałoby skutkować znacznym rozbudowaniem składu osobowego Głównej Komisji. 

16. W art. 53 pkt 2 ustawy o IPN wprowadzono termin "porozbiorowa historia Polski". 

Wydaje się, że w akcie normatywnym należałoby go doprecyzować poprzez wskazanie 

konkretnej daty, zwłaszcza że przez "historię porozbiorową" można rozumieć zarówno -

jak to się najczęściej przyjmuje w historiografii - okres po 1795 r., ale również okres po 

1772 r. Należy przy tym podkreślić, że ta cezura czasowa jest odmienna od przyjętej w 

art. l ustawy generalnej cezury 8 listopada 1917 r. Takie unormowanie prowadzi do 

niespójności i rodzi istotne trudności interpretacyjne przy określaniu przedmiotu 

działalności IPN. 
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17. Zmiana brzmienia art. 53 ustawy o IPN pociąga za sobą uchylenie dotychczasowego pkt. 

7, stanowiącego, że IPN "ogłasza coroczne konkursy na finansowanie przez Instytut 

Pamięci badań naukowych nad najnowszą historią Polski". Celem tego przepisu było 

umożliwienie Instytutowi Pamięci Narodowej przyznawanie grantów badawczych. 

Chociaż ze względu na brak szczegółowych uregulowań wykonawczych przepis ten 

pozostawał martwy, to jego skreślenie wydaje się zbyt daleko idące. Podjęta w Sejmie 

ubiegłej kadencji inicjatywa ustawodawcza Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

przewidywała dookreślenie niezbędnych procedur oraz rozszerzenie zakresu stosowania 

tego przepisu również na dotowanie podejmowanych przez różne podmioty przedsięwzięć 

edukacyjnych i wydawniczych. Powrót do tej inicjatywy należy uznać za bardzo 

potrzebny i celowy, zwłaszcza w świetle nałożonego na IPN w art. 53a ust. 2 ustawy 

obowiązku współpracy z innymi podmiotami, w tym placówkami edukacyjnymi i 

kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

18. W proponowanym nowym brzmieniu art. 53 pkt 7 ustawy o IPN, nakładającym na IPN 

obowiązek informowania społeczeństwa o odnalezionych miejscach spoczynku osób, 

które zginęły w związku ze swoją działalnością niepodległościową, ponownie 

zastosowano cezurę czasową 8 listopada 1917 r. Ograniczy to wykonywanie tej funkcji 

IPN do zdarzeń historycznych, które nastąpiły po wspomnianej dacie. Jest to kolejny 

przykład niespójności w określeniu zadań IPN w kontekście przejęcia kompetencji 

ROPWiM, która sprawuje opiekę nad grobami wojennymi z całego okresu 

porozbiorowego. 

19. Art. 53a ust l pkt 4 ustawy o IPN nadaje IPN nową kompetencję dotyczącą 

przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o 

nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających 

Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski. Należy podnieść, że w Ministerstwie 

Sprawiedliwości trwają już prace nad nowelizacją ustawy o IPN w tym zakresie, między 

innymi przez wprowadzenie nowego typu przestępstwa (art. 55a - publiczne, wbrew 

faktom, przypisywanie Narodowi Polskiemu udziału w organizowaniu, współdziałaniu 

lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką). Celowe 

jest więc uzgodnienie ze sobą i skorelowanie tych inicjatyw legislacyjnych. 
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20. Art. 53a ust. 2 ustawy o IPN stanowi, że funkcje edukacyjne IPN "mogą być 

wykonywane" we współpracy z innymi podmiotami. W rzeczywistości (co uwidoczniono 

m.in. w corocznych informacjach o działalności IPN dla Sejmu i Senatu) taka bardzo 

intensywna współpraca trwa od lat. Zasadne byłoby więc użycie w tym przepisie terminu 

"są wykonywane". W tym kontekście bardzo istotne byłoby wprowadzenie do ustawy o 

IPN postulowanych powyżej przepisów umożliwiających finansowe wspieranie przez 

Instytut Pamięci Narodowej inicjatyw podejmowanych przez partnerów społecznych 

poprzez udzielanie stosownych dotacji, np. w trybie konkursowym. 

21. Art. 53b ustawy o IPN stanowi, że IPN prowadzi prace poszukiwawcze miejsc spoczynku 

osób, które straciły życie w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Takie 

sformułowanie przepisu uniemożliwi prowadzenie poszukiwań osób, które zginęły przed 

pierwszą z tych dat, a w konsekwencji ograniczy możliwość kontynuowania prac 

faktycznie prowadzonych dotychczas przez ROPWiM. Tymczasem zakres czasowo

przedmiotowy prac poszukiwawczych, wynikający z art. 53b, powinien być zgodny z 

kompetencją IPN związaną z opieką nad grobami wojennymi. 

22. Art. 53c ust. l ustawy o IPN wymaga zawarcia z właścicielem nieruchomości, na której 

mają być prowadzone prace poszukiwawcze, umowy cywilnoprawnej. Taki wymóg, nie 

obowiązujący obecnie, może doprowadzić do znacznego przedłużenia procedur 

związanych z rozpoczęciem prac poszukiwawczych. Przepis ten stanowi krok wstecz do 

obecnego stanu prawnego, zgodnie z którym (art. 53a ust. l ustawy o IPN w obecnym 

brzmieniu) właściciel jest obowiązany udostępnić swoją nieruchomość w celu 

przeprowadzenia prac poszukiwawczych, które z mocy prawa uznawane są za cel 

publiczny. 

Należałoby natomiast rozważyć wprowadzenie przepisów przewidujących rezygnację ze 

stosowania w odniesieniu do prac poszukiwawczych oraz identyfikacyjnych ustawy o 

zamówieniach publicznych, co ułatwiłoby ich prowadzenie. 

23. Zmiana treści art. 53b ustawy o IPN prowadzi do uchylenia ust. l tego przepisu w jego 

obecnym brzmieniu: "W przypadku konieczności przeprowadzenia badań 

archeologicznych w miejscu objętym pracami poszukiwawczymi, o których mowa wart. 

53 pkt. 8, do pozwoleń i prowadzenia tych badań stosuje się odpowiednio przepisy 
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wydane na podstawie art. 37 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774)". Istota 

dotychczasowej normy prawnej powinna zostać zachowana, gdyż stanowi ona istotne 

uzupełnienie procedury prowadzenia prac poszukiwawczych określonej w ustawie o IPN, 

rozciągając na nie powszechnie obowiązujące standardy dotyczące prowadzenia badań 

archeologicznych. 

24. W art. 53e ust. 2 ustawy o IPN nie wskazano podmiotu zobowiązanego do pochowania 

odnalezionych zwłok lub szczątków ludzkich w przypadku braku osób uprawnionych do 

ich pochowania (określenie przez Prezesa IPN miejsca ich pochowania nie jest z tym 

tożsame). 

25. Zgodnie z art. 53f ustawy o IPN w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Mateńału 

Genetycznego. W tym zakresie proponowane przepisy powinny określać zasady i tryb 

ochrony szczególnie wrażliwych danych osobowych, jakimi są dane genetyczne. Jest to 

szczególnie istotne w sytuacji, gdy zgodnie z art. 71 ustawy o IPN w działalności 

Instytutu Pamięci Narodowej, określonej wart. l, nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Ponadto ustawa powinna określać zasady i tryb ochrony znajdującego się w Bazie 

mateńału genetycznego osób nieżyjących, których ustawa o ochronie danych osobowych 

- nawet gdyby znajdowała zastosowanie - nie obejmuje. Jest bowiem oczywiste, że 

mateńał genetyczny osób nieżyjących zawiera pośrednio - ze względu na biologiczne 

reguły dziedziczenia - informacje o kodzie genetycznym ich żyjących potomków. 

Powinien zatem również podlegać ścisłej ochronie, określonej przepisami nowelizowanej 

ustawy. 

26. Niezależnie od powyższej uwagi, za nieuzasadnione należy uznać kategoryczne 

sformułowanie przepisu art. 53f ust. 4 ustawy o IPN, zgodnie z którym informacji 

objętych Bazą Mateńału Genetycznego nie udostępnia się osobom trzecim. W 

szczególności dotyczy to okoliczności, że w Bazie znajdują się informacje o miejscu 

odkrycia zwłok lub szczątków ludzkich oraz o miejscu ich pochowania, w tym lokalizacji 

cmentarza i grobu (art. 53f ust. 2, pkt 2 lit. a i lit. b). Tym samym, zgodnie z 

proponowanym przepisem, dane te pozostałyby niejawne, co stoi w jaskrawej 
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sprzeczności z dążeniem do godnego upamiętnienia naszych bohaterów, dotychczas 

pogrzebanych w bezimiennych dołach śmierci. Taka regulacja stoi ponadto w jaskrawej 

sprzeczności z obowiązkiem infonnowania o odnalezionych miejscach spoczynku, o 

którym mowa w znowelizowanym art. 53 pkt 7 ustawy o IPN. Konieczne jest zatem 

bardziej precyzyjne określenie w ustawie, jakie dane objęte Bazą mogą być udostępniane, 

komu i w jakim trybie. 

27. Kompetencja do zlecania pobierania, przechowywania 1 prowadzenia badań 

porównawczych mateńału genetycznego, o której mowa w art. S3f ust. S, powinna 

przysługiwać zarówno Instytutowi Pamięci Narodowej jako instytucji, jak i prokuratorowi 

IPN. Należy podkreślić, że prowadzone obecnie prace ekshumacyjno-identyfikacyjne 

(m.in. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, na cmentarzu na Bródnie w 

Warszawie, Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, na terenie Aresztu Śledczego w 

Białymstoku) toczą się w ramach śledztw prowadzonych przez prokuratorów IPN. I to 

prokuratorzy IPN w ramach swoich uprawnień procesowych zlecają biegłym w trybie 

zarządzenia stosowne czynności. Instytut Pamięci Narodowej ani jego prezes nie jest 

uprawniony do ingerowania w czynności procesowe prokuratora. Taki zresztą -

procesowy - model prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacyjnych zdaje się 

przewidywać ustawa, na co wskazuje treść art. 53d ust. l i ust. 2 ustawy o IPN w 

brzmieniu przewidzianym nowelizacją. 

28. Użyte wart. 53h określenie "Prezes Instytutu Pamięci inicjuje i koordynuje .... " powinno 

zostać zastąpione zwrotem "Instytut Pamięci inicjuje i koordynuje działalność związaną z 

upamiętnianiem historycznych wydarzeń .... ". 

29. Nowy rozdział 6b ustawy o IPN, dotyczący ochrony miejsc pamięci i męczeństwa, 

wprowadza funkcje i zadania IPN w dużej mierze pokrywające się z tymi, jakie już 

zostały nałożone na Instytut w art. 53 i 53a lub analogiczne do nich. Dotyczy to m.in. 

inicjowania przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, popularyzacji historii, w 

szczególności wiedzy o walkach o niepodległość, współpracy z innymi podmiotami 

państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. Ponadto brak jest korelacji czasowo

przedmiotowej zadań określonych w tym rozdziale z innymi aspektami działania IPN. Jak 

wynika z art. 53h, IPN powinien zajmować się całością dziejów Polski w aspekcie 
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popularyzacji wiedzy o wałce 

historycznych. 

męczeństwie 1 związanych z nimi postaciach 

30. Wątpliwości budzi nieprecyzyjny zapis art. 53h pkt 4 ustawy o IPN, dotyczący 

sprawowania funkcji opiniodawczych i opiekuńczych wobec ,,muzeów walki i 

męczeństwa". Wobec braku ustawowej definicji takich muzeów, zapis ten będzie 

prowadził do trudności w ustaleniu konkretnych placówek objętych tą funkcją. 

Dodatkowo należy podnieść, iż nie wskazano tutaj żadnej cezury czasowej, tak jak to 

uczyniono w innych przepisach ustawy (8 listopada 1917 r. czy "okres porozbiorowy"). 

31. Wart. 53i ust. l pkt 9, pkt 10 i pkt 11 ustawy o IPN wprowadza się dla IPN zupełnie 

nowe zadania, których dotychczas nie wykonywała Rada Ochrony Pamięci W a1k i 

Męczeństwa. Nie wskazano jednak źródeł finansowania tych zadań, podobnie jak nie 

wskazano źródeł fmansowania dotychczasowych zadań ROPWiM, które miałby przejąć 

Instytut Pamięci Narodowej. 

32. Zgodnie z art. 53j ustawy o IPN wydawanie zezwoleń na wykonywanie trwałych 

upamiętnień ma być poprzedzone zasięgnięciem opinii dyrektora właściwego miejscowo 

oddziału IPN. Dotychczas takie opinie wydawała ROPWiM. Właściwszym rozwiązaniem 

byłoby zatem nadanie tej kompetencji wyłącznie Prezesowi IPN, co prowadziłoby do 

ujednolicenia polityki w tym zakresie. Takie rozwiązanie wydaje się bardziej uzasadnione 

z uwagi na to, że jest to kompetencja wyjątkowo istotna z punktu widzenia polityki 

historycznej Państwa Polskiego. 

33. Zgodnie z art. 53k ust. l ustawy o IPN przy oddziałach Instytutu Pamięci tworzy się 

komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa. Rozdział 6b ustawy nadaje IPN nowe 

kompetencje, które dotychczas były realizowane przez ROPWiM - w oparciu o 

administracyjny podział kraju na województwa - we współpracy z wojewódzkimi radami 

ochrony pamięci walk i męczeństwa i przy wsparciu wojewodów. Struktura 

organizacyjna IPN w terenie - oparta o dotychczasowe apelacje sądowe - nie przystaje 

natomiast do podziału administracyjnego kraju. Będzie to prowadziło do bardzo dużych 

trudności w realizacji zadań IPN w sytuacji, gdy zakres miejscowy działania oddziałów 

IPN przecina się z jednostkami administracyjnymi kraju (np. województwo mazowieckie 
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podzielone jest między cztery różne oddziały IPN - warszawski, białostocki, lubelski i 

łódzki). Proponowany przepis spotęguje problemy wynikające z rozbieżności między 

strukturą organizacyjną IPN a podziałem terytońalnym państwa. 

Art. 2 przedmiotowej ustawy dotyczy zmian w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o 

grobach i cmentarzach wojennych (dalej zwanej ustawą o grobach) 

l. W art. l ust. l pkt 8 ustawy o grobach zmienia się dotychczasową definicję grobu 

wojennego, zaliczając do grobów wojennych groby osób, które straciły życie do dnia 31 

lipca 1990 r. Termin "grób wojenny" powinien być jednak zastrzeżony dla szczególnych 

sytuacji faktycznych, toteż nie należy zmieniać dotychczas obowiązującej w tej definicji 

cezury końcowej 1956 roku. Zasadne byłoby więc wprowadzenie do ustawy kategorii 

grobów, które nie są grobami wojennymi, ale podlegają takiej samej opiece ze strony 

państwa. Takie rozwiązanie legislacyjne powinno dotyczyć grobów osób, które zginęły 

wskutek walki z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych w okresie od 

1957 r. do 1990 r. (np. bł. ks. Jerzy Popiełuszko). 

2. Znowelizowany art. S ustawy o grobach nadaje Prezesowi IPN kompetencje do 

wydawania zezwoleń na prowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych 

urządzeń na grobach i cmentarzach wojennych. Zezwolenia te mają w istocie charakter 

pozwoleń budowlanych. Prezes IPN - w odróżnieniu od wojewodów - nie dysponuje 

koniecznym aparatem do wykonania tego zadania, m.in. kompetentnym w zakresie 

nadzoru budowlanego. Podobnie rzecz się ma z brakiem wiedzy specjalistycznej i 

kompetencji członków Kolegium IPN do przeprowadzenia- zgodnie z nowym art. Sa 

ustawy o grobach - oceny prawnej i technicznej środków odwoławczych składanych od 

decyzji Prezesa IPN. 

3. W świetle znowelizowanego art. 6 ust. l ustawy o grobach nie jest jasny zakres 

kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do sprawowania zwierzchniego 

nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi w kontekście kontrolowania legalności 

dotyczących ich decyzji administracyjnych. Przyjęcie, że minister sprawuje w tym 

aspekcie nadzór nad działaniami Prezesa IPN godziłoby w wynikającą z art. 9 ustawy o 

IPN zasadę niezależności Prezesa IPN od innych organów władzy, w tym Rady 
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Ministrów. Instytut Pamięci Narodowej nie może być traktowany jako jednostka 

organizacyjna w jakikolwiek sposób podległa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, tak jak jest to obecnie w przypadku ROPWiM. W art. 6 ust. l in fine 

powinny zostać również wymienione uprawnienia Prezesa IPN przysługujące mu nie 

tylko na podstawie ustawy o IPN, ale także znowelizowanej ustawy o grobach i 

cmentarzach wojennych. 

4. W związku z przekazaniem Prezesowi IPN dotychczasowych kompetencji ROPWiM i 

częściowo wojewodów, wynikających z ustawy o cmentarzach i grobach wojennych, 

należy podnieść, że obecnie ROPWiM we współpracy z wojewodami obejmuje opieką 

również l 082 cmentarze oraz miejsca pochówku żołnierzy niemieckich i sowieckich. 

W związku z tym należy postawić zasadnicze aksjologiczne pytanie o łączenie przez IPN 

zadań polegających na ściganiu zbrodni oraz upamiętnianiu zarówno ofiar, jak i 

sprawców. Taki konflikt wartości może powodować trudności w realizacji przez IPN 

rozbieżnych funkcji. 

Art. 3 przedmiotowej ustawy dotyczy zmian w ustawie z dn. 31 stycznia 1959 r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Znowelizowany art. 15a ustawy o cmentarzach wprowadza istotne zmiany procedury 

ekshumacji i przenoszenia grobów w przypadkach, gdy poszukiwane miejsca pochówku ofiar 

represji totalitarnych znajdują się pod grobami z późniejszego okresu. Obecnie ekshumacja 

zwłok z grobu współczesnego i przeniesienie ich w inne miejsce następuje na podstawie 

decyzji wojewody wydanej na wniosek Prezesa IPN. Do ekshumacji może dojść, gdy jest już 

ustalone - w trybie postępowania administracyjnego - nowe miejsce pochówku. Nowe 

przepisy stanowią natomiast, że ekshumacja zwłok z grobu, pod którym mogą znajdować się 

szczątki osób pomordowanych, musi odbywać się w związku ze śledztwem, natomiast 

decyzja o ich ponownym pochowaniu w innym grobie zostanie wydana- tak jak dotychczas -

w trybie postępowania administracyjnego. Tym samym zwłoki ze współczesnego grobu mają 

być, jak stanowi znowelizowany przepis ustawy, ekshumowane na zarządzenie prokuratora. 

Dopiero wówczas, na wniosek Prezesa IPN, może zostać wszczęte postępowanie 

administracyjne przed wojewodą, którego celem będzie wskazanie dla nich nowego miejsca 

pochówku. Nie będzie zatem możliwości złożenia przez Prezesa IPN wniosku o przeniesienie 
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grobu współczesnego, jeżeli w sprawie nie jest prowadzone śledztwo. Tymczasem ustawową 

przesłanką wszczęcia śledztwa jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W 

praktyce postępowanie karne wszczynane jest przez prokuratora dopiero po odnalezieniu 

szczątków ludzkich. W przewidzianej nowelizacją procedurze powinno jednak zostać 

wszczęte, zanim taki fakt nastąpi, w oparciu o "ustalenie" lub "podejrzenie" wynikające z 

prac poszukiwawczych. Można więc się obawiać, że proponowane brzmienie art. 15a ustawy 

o cmentarzach może działać zawężająco, uniemożliwiając ekshumację zwłok z grobu 

współczesnego, gdy prokurator uzna, że nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa. 

Zasadnicze wątpliwości budzi także możliwość zarządzenia przez prokuratora ekshumacji 

grobu współczesnego, bowiem znajdujące się tam szczątki nie mają żadnego związku z 

przestępstwem będącym przedmiotem ewentualnego postępowania karnego. Tymczasem 

zgodnie z art. 21 O kpk prokurator może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu w celu dokonania 

ich oględzin lub otwarcia (do czego nie może być podstaw w przypadku zwłok z grobu 

współczesnego). W odniesieniu do grobu współczesnego prokurator może zatem wykonać 

czynność techniczną, która nie stanowi ekshumacji procesowej, w oparciu o wydane 

zarządzenie tymczasowe o zdemontowaniu tzw. grobu górnego. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 15a ustawy o 

cmentarzach taka "ekshumacja" musi poprzedzić złożenie przez Prezesa IPN wniosku o 

przeniesienie zwłok. Postępowanie administracyjne w tej sprawie, obejmujące odnalezienie 

osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz rokowania z nimi, jest z natury długotrwałe. 

W tej sytuacji ekshumowane zwłoki będą musiały być przechowywane w odpowiednich 

warunkach poza grobem przez cały okres postępowania, co będzie generować znaczne koszty, 

obciążające budżet IPN. Wywoła to również napięcia społeczne. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nowe regulacje nie wprowadzają takich- wcześniej 

postulowanych - usprawnień postępowania administracyjnego, jak jednoinstancyjne 

postępowanie o przeniesienie grobu, nadanie z urzędu wydawanym decyzjom rygoru 

natychmiastowej wykonalności oraz ograniczenie kręgu osób, które mogą być stronami 

postępowania. W opinii IPN wprowadzenie takich rozwiązań przyczyniłoby się do 

przyspieszenia prac poszukiwawczych. 
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Art. 7 ustawy nowelizującej 

Zgodnie z tym przepisem, z dniem wejścia w życie ustawy znosi się Radę IPN. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że Rada IPN odgrywa rolę organu w toczących się postępowaniach 

administracyjnych dotyczących udostępniania dokwnentów (art. 23 ust. l pkt 7 w związku z 

art. 36 ust. 9 ustawy o IPN). Konieczne jest zatem wprowadzenie przepisów przejściowych, 

wskazujących organ wykonujący te uprawnienia do czasu ukonstytuowania się Kolegium 

IPN, które ma przejąć tę kompetencję. 

Art. 8 ustawy nowelizującej 

Niewłaściwe jest arbitralne stwierdzenie, że zadania i kompetencje wykonywane dotychczas 

przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa stają się automatycznie zadaniami i 

kompetencjami wykonywanymi przez Prezesa IPN. Istnieją bowiem sprzeczności w zakresie 

przedmiotowym działania ROPWiM oraz IPN. Dotyczy to podniesionych już wcześniej 

kwestii związanych z różnym zakresem czasowo-przedmiotowym określonym dla tych obu 

instytucji, ich odmiennej struktury organizacyjnej oraz sposobu finansowania. 

Dodatkowo należy w tym miejscu podnieść, że zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z 

dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, dział kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego obejmuje między innymi sprawy opieki państwa nad miejscami pamięci 

narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi, pomnikami zagłady i ich strefami 

ochronnymi. Przypisanie tych funkcji Instytutowi Pamięci Narodowej powinno się wiązać ze 

stosowną nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej. 

Należy podkreślić, że likwidacja ROPWiM i przekazanie jej zadań IPN jest bardzo poważną 

zmianą systemową, polegającą na przesunięciu odpowiedzialności za pewną sferę działania 

państwa z administracji rządowej na organ niebędący częścią tej administracji. Wywołuje to 

poważne wątpliwości związane z określeniem - czego nie czyni ustawa nowelizująca- ram i 

zasad współpracy między IPN a administracją rządową. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz wojewodowie tworzyli spójną 

i powiązaną ze sobą strukturę administracji rządowej. Prezes IPN nie będzie natomiast 

hierarchicznie nadrzędny wobec wojewodów, co uniemożliwi mu - w przeciwieństwie do 

ROPWiM - delegowanie pewnych zadań i kompetencji na wojewodów lub korzystanie ze 

wsparcia aparatu organizacyjnego, którym dysponują wojewodowie. Z drugiej strony, po 
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nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, wojewodowie utracą kompetencje w 

zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz cmentarzami i grobami wojennymi, co 

uniemożliwi im ewentualne wspieranie IPN w tym zakresie. 

Art. lO ustawy nowelizującej 

l. Niewłaściwy jest zapis zawarty wart. lO ust. l o tym, że należności i zobowiązania Biura 

Rady Ochrony Pamięci W alki i Męczeństwa stają się automatycznie należnościami i 

zobowiązaniami IPN, gdyż byłyby to zobowiązania bez pokrycia. Instytut Pamięci 

Narodowej posiada bowiem swój wyodrębniony samodzielny budżet, stanowiący część 13 

budżetu państwa (art. 8 ust. 2 ustawy o IPN). Natomiast ROPWiM jest dysponentem 

środków budżetowych II stopnia w zakresie części 24, dział 921, rozdział 92122 budżetu 

państwa, zarządzanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W takiej 

sytuacji konieczne jest - wraz z przejęciem funkcji przez IPN i zadań ROPWiM -

znowelizowanie ustawy budżetowej w części dotyczącej Instytutu Pamięci Narodowej w 

taki sposób, aby zapewnić stosowne finansowanie przejętych zadań. Dodatkowo należy 

podkreślić, iż ROPWiM wykonywała część swoich funkcji we współpracy z wojewodami, 

korzystając z ich aparatu administracyjnego oraz budżetu. Budżet ROPWiM na rok 2016 

wynosi 21 505 tys. zł, do czego dochodzi trudna do określenia kwota wydawana przez 

wojewodów. Proponowana nowelizacja całkowicie pomija ten aspekt finansowy. 

2. Art. l O ust. 2 zawiera ogólną klauzulę stanowiącą, że prawa i obowiązki WYnikające z 

umów i porozumień zawartych przez Biuro Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa 

przejmuje Instytut Pamięci Narodowej. Należy w tym miejscu podnieść, iż ROPWiM 

stanowi wyspecjalizowaną agendę rządową, natomiast Instytut Pamięci Narodowej jest 

podmiotem samodzielnym i niezależnym od Rady Ministrów. Należy mieć zatem na 

uwadze, jakie konsekwencje będzie miała likwidacja ROPWiM z punktu widzenia 

realizacji przez partnerów zagranicznych ośmiu umów międzyrządowych, dotyczących 

m.in. polskich cmentarzy wojennych na Wschodzie, których wykonawcą ze strony rządu 

RP była dotychczas ROPWiM. W szczególności dotyczy to umowy między rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci 

ofiar wojen i represji z dn. 22 lutego 1994 roku. W tym kontekście istotny jest fakt, że 

strona rosyjska postrzega Instytut Pamięci Narodowej jako "najbardziej rusofobiczną 
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instytucję w Polsce" i może wykorzystać przejęcie przez IPN kompetencji ROPWiM do 

torpedowania realizacji tej umowy. 

Art. 11 ustawy nowelizującej 

Art. 11 ust. 3 stanowi, że w przypadku wygaśnięcia stosunków pracy z przejętymi 

pracownikami Biura Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przysługują im świadczenia 

przewidziane dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę z powodu likwidacji 

pracodawcy. Powoduje to konieczność zapłaty stosownych odpraw takim pracownikom. 

Ustawa nie wskazuje natomiast źródeł finansowania tego nieprzewidzianego ani w budżecie 

IPN, ani w dotychczasowym budżecie ROPWiM zobowiązania. 

Art. 15 ustawy nowelizującej 

Nie jest jasne, czego dotyczy art. 15, przewidującej stosowanie do spraw będących w toku art. 

52e ust. l ustawy o IPN "w brzmieniu dotychczasowym", gdyż przepis ten nie podlega 

nowelizacji. 

Art. 16 ustawy nowelizującej 

Do Bazy Materiału Genetycznego, która ma powstać w IPN na podstawie art. 53 f ustawy o 

IPN, powinien w ciągu 3 miesięcy zostać przekazany materiał genetyczny pobrany i 

przechowywany przez podmioty, które wcześniej go uzyskały w związku z prowadzeniem 

poszukiwań miejsc spoczynku ofiar represji. Proponowana regulacja rodzi poważne 

wątpliwości prawne, albowiem ingeruje w dotychczasowe ustalenia pomiędzy podmiotami 

pobierającymi materiał genetyczny a osobami, które go dobrowolnie im przekazały. 

Realizowanie tego przepisu spowoduje w każdym wypadku konieczność uzyskania stosownej 

zgody takiej osoby na przekazanie jej materiału genetycznego do Bazy Materiału 

Genetycznego IPN (zgodnie z konstytucyjną zasadą autonomii informacyjnej jednostki - art. 

51 Konstytucji RP). Ponadto Instytut Pamięci Narodowej nie ma fizycznych warunków do 

przechowywania przekazanego mu materiału genetycznego. 
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Art. 17 ustawy nowelizującej 

l. Ustawa przekazała Prezesowi IPN przysługujące wcześniej wojewodzie kompetencje do 

ekshumacji i przenoszenia zwłok z grobu wojennego oraz wydawania zezwoleń na 

prowadzenie robót w obrębie grobów i cmentarzy wojennych ( art. 4 i 5 ustawy o 

grobach). Zgodnie z art. 17 ustawy nowelizującej do tego rodzaju spraw będących w toku 

stosuje się przepisy w nowym brzmieniu. Jednakże ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i 

cmentarzach wojennych nie wprowadza żadnego trybu rokowań z osobami uprawnionymi 

do pochowania zwłok w sprawie ,,nowego miejsca pochowania". Dlatego w art. 17 ust. l 

należy skreślić ostatnią część zdania: "chyba że wojewoda ustalił, w drodze rokowań, 

nowe miejsce pochowania" - jako bezprzedmiotową. Zapewne ten passus został 

mechanicznie przekopiowany z art. 18 ust. l. 

2. Art. 17 ust. 3 stanowi, że wojewoda przekazuje Prezesowi Instytutu Pamięci akta spraw z 

zakresu art. 4 i art. 5 ustawy o grobach, które mają być prowadzone według 

znowelizowanych przepisów tej ustawy. Jednakże przejęcie kompetencji od wojewody w 

zakresie przenoszenia zwłok z grobów wojennych oraz wydawania zezwoleń powinno 

prowadzić do przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej akt wszystkich spraw, które już 

zakończyły się wydaniem przez wojewodę stosownej decyzji, ponieważ mogą zawierać 

informacje niezbędne dla wykonywania nowych zadań IPN. Dodatkowo brak jest także 

przepisu nakazującego przekazanie IPN całościowej dokumentacji związanej z 

prowadzoną ewidencją grobów wojennych oraz decyzjami administracyjnymi 

dotyczącymi grobownictwa wojennego i upamiętnień. 

Art. 18 ustawy nowelizującej 

l. W przepisie tym zabrakło wyodrębnienia jednostki redakcyjnej w postaci ust. l. Ponadto 

w ust. 2 powinno znaleźć się odesłanie do ustawy zmienianej wart. 3, nie zaś wart. 2 

ustawy nowelizującej. 

2. Błędny jest zapis uzależniający stosowanie nowego lub dotychczasowego brzmienia art. 

15a ustawy o cmentarzach od tego, czy "wojewoda, w drodze rokowań, ustalił nowe 

miejsce pochowania". W dotychczasowym postępowaniu o ekshumację i przeniesienie 
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grobu, nawet w przypadku osiągnięcia w toku rokowań porozumienia ze stronami tego 

postępowania, wydawana jest decyzja administracyjna. Tym samym w sytuacji, gdy nie 

jest zawierana ugoda administracyjna, kwestia porozumienia ze stroną postępowania nie 

ma znaczenia prawnego. 

3. Zasadnicze wątpliwości prawne budzi zasada stosowania art. 15a ustawy o cmentarzach w 

nowym brzmieniu do wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w 

życie nowelizacji. Należy podkreślić, że przedmiot postępowania przed wojewodą na 

podstawie art. 15a w starym i w nowym brzmieniu ustawy o cmentarzach nie jest 

tożsamy. Wojewodzie zostaje bowiem odebrana kompetencja do zarządzenia na wniosek 

Prezesa IPN ekshumacji grobu współczesnego, a pozostawiono mu tylko kompetencję do 

przeniesienia zwłok z tego grobu w inne miejsce ("ponowne pochowanie"). Ekshumacja z 

grobu współczesnego ("górnego") będzie musiała zostać przeprowadzona na zarządzenie 

prokuratora w ramach wszczętego śledztwa. Należy podkreślić, że Prezes IPN nie może 

wpływać na podejmowanie przez prokuratorów IPN czynności procesowych 

(wszczynanie śledztw, zarządzanie ekshumacji), a zarazem od przeprowadzenia tych 

czynności będzie zależała możliwość złożenia przez Prezesa IPN wniosków do wojewody 

o wskazanie nowego miejsca pochówku dla zwłok z grobu "górnego". 

4. Skutki powyższego rozwiązania prawnego dla toczących się obecnie i niezakończonych 

wydaniem decyzji administracyjnej postępowań o ekshumację i przeniesienie grobów 

współczesnych z kwatery "Ł" i "Ł II" Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie mogą 

okazać się niekorzystne. Należy pamiętać, że wnioski złożone w sierpniu 2015 r. przez 

Prezesa IPN do wojewody mazowieckiego dotyczyły ekshumacji grobów współczesnych 

oraz ich przeniesienia w inne miejsce. W zakresie dotyczącym ekshumacji wnioski te 

staną się pod rządami nowej ustawy bezprzedmiotowe, gdyż wojewoda utraci 

kompetencję do wydania decyzji w tej sprawie. Natomiast decyzje o przeniesieniu grobów 

nie będą mogły zostać przez wojewodę wydane, gdyż zgodnie z nowym brzmieniem art. 

15a ustawy o cmentarzach przesłanką do ich wydania stanie się uprzednie dokonanie 

ekshumacji na podstawie zarządzenia prokuratora. W rezultacie toczące się postępowania 

będą zapewne musiały zostać umorzone, co spowoduje trudne do określenia opóźnienie 

procesu poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, spoczywających na 

powązkowskiej "Łączce". 
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5. Sytuację dodatkowo skomplikuje fakt, że część grobów współczesnych, co do których 

zostały już wydane decyzje wojewody, będzie podlegała ekshumacji i przeniesieniu na 

podstawie tychże decyzji (ich zaskarżenie jest mało prawdopodobne w związku z 

pomyślnym przebiegiem rokowań). Natomiast postępowania dotyczące pozostałych 

grobów współczesnych będą w praktyce musiały toczyć się w myśl nowych przepisów. 

6. W tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie zasady, że w 

sprawach wszczętych i nie zakończonych powinny znaleźć zastosowanie przepisy art. 15a 

ustawy o cmentarzach w dotychczasowym, a nie nowym, brzmieniu. Pozwoli to 

sfmalizować toczące się i będące w zaawansowanym stadium postępowania oraz 

możliwie szybko doprowadzić do przeniesienia grobów współczesnych z kwater "L" i 

"LII". 

Art. 19 ustawy nowelizującej 

l. W związku z likwidacją zbioru zastrzeżonego Prezes IPN ma w ciągu 3 miesięcy dokonać 

przeglądu akt dotychczas znajdujących się w wyodrębnionym tajnym zbiorze. Celem 

przeglądu dokonywanego "w porozumieniu" z Ministrem Obrony Narodowej, szefem 

ABW i szefem A W ma być nadanie dokumentom nadal zasługującym na ochronę klauzul 

tajności w trybie określonym w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych. Przepis art. 19 nie określa wprost, kto jest uprawiony do nadania klauzul 

tajności, jednak z obowiązującego art. 22 ust. 2 ustawy o IPN wynika, że uprawnienie to 

przysługuje Prezesowi IPN. Należy zatem podkreślić, że Prezes IPN nie dysponuje 

wiedzą niezbędną do podjęcia decyzji o utajnieniu poszczególnych dokumentów. Przepis 

art. 19 nie określa zaś kryteriów według których miałyby być nadane klauzule tajności. 

2. Niewłaściwe i niebezpieczne ze względu na ochronę interesów państwa wydaje się 

przyjęcie w ust. 2 omawianego przepisu zasady, że wszystkie dokumenty ze zbioru 

zastrzeżonego stają się jawne w dniu wejścia w życie ustawy, a dopiero następnie niektóre 

z nich zostaną w toku przeglądu opatrzone klauzulami tajności. Należałoby raczej przyjąć 

zasadę, że dokumenty ze zbioru zastrzeżonego staną się jawne dopiero po upływie okresu, 

w którym powinien zostać dokonany ich przegląd, chyba że w jego wyniku nadano im 

-- _____________ __:25135 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa te!.: (22) 581 85 22 fax: (22) 581 85 24 

www.ipn.gov.pl 



stosowne klauzule tajności. Z dotychczasowych doświadczeń IPN wynika, że czas 

przewidziany na dokonanie tego przeglądu powinien być dłuższy i wynosić 6 miesięcy. 

3. Na gruncie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych pojawia się ponadto 

wątpliwość co do dopuszczalności utajnienia zawierających dane identyfikacyjne 

funkcjonariuszy i agentury dokumentów organów bezpieczeństwa państwa przekazanych 

do IPN, które nie są objęte zastrzeżeniem w trybie art. 39 ustawy o IPN. 

4. Objęcie wybranych dokumentów znajdujących się wcześniej w zlikwidowanym zbiorze 

zastrzeżonym ochroną na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z 

dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych pociąga za sobą konieczność 

rozstrzygnięcia w ustawie nowelizującej następującej kwestii. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy 

o ochronie informacji niejawnych stanowi, że ,,kierownicy jednostek organizacyjnych 

przeprowadzają nie rzadziej niż raz na 5 lat przegląd materiałów w celu ustalenia, czy 

spełniają ustawowe przesłanki ochrony". Konieczne jest zatem wskazanie, kto w 

przyszłości będzie dokonywał tego okresowego przeglądu, uwzględniając, co podniesiono 

powyżej, że Prezes IPN (będący w rozumieniu cytowanego przepisu ,,kierownikiem 

jednostki organizacyjnej") nie posiada wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia, czy 

przedmiotowe dokumenty powinny pozostać nadal tajne ze względu na bezpieczeństwo 

państwa (co wcześniej było jedynym ustawowym kryterium umieszczenia ich w zbiorze 

zastrzeżonym). 

5. Przepis art. 19 ustawy nowelizującej pomija ponadto wymagającą osobnej regulacji 

kwestię znajdujących się w zbiorze zastrzeżonym oświadczeń lustracyjnych i tajnych 

deklaracji lustracyjnych funkcjonariuszy służb ochrony państwa. Z proponowanego 

brzmienia przepisu art. 19 wynika m.in., że one również miałyby podlegać przeglądowi 

dokonywanemu przez Prezesa IPN. Tymczasem obowiązujący obecnie art. 39 ust. 2a 

ustawy o IPN wyklucza możliwość poddawania ich przeglądowi i uchylania w stosunku 

do nich zastrzeżenia. 
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Art. 20 ustawy nowelizującej 

Vacatio legis ustawy zostało określone na 14 dni. Jest to zdecydowanie zbyt krótki okres. 

Przede wszystkim ze względu na konieczność połączenia dwóch urzędów- Instytutu Pamięci 

Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rady Ochrony 

Pamięci W alki i Męczeństwa oraz zapewnienia finansowania nowej struktury 

administracyjnej poprzez konieczność zmiany ustawy budżetowej na rok 2016. Ponadto 

należy wskazać na dodatkowe komplikacje związane z przejęciem kompetencji wojewodów 

realizowanych obecnie we współpracy z ROPWiM. 

Skutki fmansowe ustawy nowelizującej 

Jak już podnoszono w niniejszym piśmie, realizacja nowych zadań nałożonych na Instytut 

Pamięci Narodowej wymaga jednoczesnego zwiększenia budżetu IPN. Nie jest możliwe- jak 

to przyjęto w uzasadnieniu ustawy- ich sfmansowanie z dotychczasowego budżetu IPN. 

Wystarczy wspomnieć, że tylko środki pozostające zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 

w dyspozycji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekraczają sumę zaplanowanych 

wydatków IPN na działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą. 

Wzrost budżetu IPN (co wymaga znowelizowania ustawy budżetowej) powinien 

uwzględniać: 

• środki pozostające w dyspozycji ROPWiM w ramach budżetu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, przeznaczone na jej wydatki rzeczowe; 

• środki pozostające w dyspozycji ROPWiM w ramach budżetu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników ROPWiM, 

którzy z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej staną się z mocy prawa 

pracownikami IPN; 

• środki przeznaczane dotychczas przez wojewodów na realizację zadań z zakresu 

grobownictwa wojennego; 

• koszt stworzenia minimum 205 nowych miejsc pracy (50 pracowników w ptorue 

poszukiwań i identyfikacji, 85 pracowników w pionie ochrony miejsc pamięci narodowej, 
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co odpowiada liczbie dotychczasowych pracowników ROPWiM oraz wykonujących 

analogiczne zadania pracowników urzędów wojewódzkich, 70 pracowników w pionie 

edukacji narodowej i badań historycznych, co wynika z rozszerzenia zakresu 

chronologicznego działalności edukacyjnej i badawczej IPN); 

• koszt wyposażenia stanowisk pracy wyżej wymienionych pracowników oraz koszt 

wynajmu dodatkowych pomieszczeń biurowych. 

Postulowane propozycje zmian w ustawie o IPN 

W nawiązaniu do sformułowanych wyżej uwag chciałbym ponadto przedstawić wypracowane 

w Instytucie propozycje nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Niektóre z nich są w 

moim przeświadczeniu niezbędne w kontekście propozycji zmian zawartych w 

przedstawionym projekcie nowelizacji. Inne propozycje nowelizacji ustawy służą natomiast 

poprawie oraz usprawnieniu funkcjonowania IPN. 

Dostosowanie struktury organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej do 

administracyjnego podziału kraju na województwa 

W kontekście wielokrotnie podnoszonej kwestii konieczności dostosowania struktury 

organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej do sposobu funkcjonowania Rady Ochrony 

Pamięci Walki i Męczeństwa (opartego na współpracy z rządową administracją wojewódzką) 

absolutnie niezbędna wydaje się nowelizacja art. 17 ustawy o IPN. Postulowane zmiany mają 

na celu odejście od dotychczasowego modelu pokrywania się zasięgu terytorialnego 

oddziałów IPN z zakresem działania poszczególnych apelacji sądowych, co nawet obecnie 

powoduje istotne utrudnienia w bieżącej działalności Instytutu i prowadzi do braku 

zrozumienia ze strony opinii publicznej (np. oddział lubelski IPN obejmuje Mińsk 

Mazowiecki i Grójec, a oddział łódzki IPN - Jarocin). Zasadne jest więc zwiększenie liczby 

oddziałów IPN oraz dostosowanie obszaru ich działania do podziału administracyjnego kraju. 

Mając na uwadze, iż wydaje się bardzo trudne odstąpienie od dotychczasowego 
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funkcjonalnego poWlązama oddziałowych komisji ścigania oraz oddziałowych biur 

lustracyjnych ze strukturą terytorialną sądów apelacyjnych (konieczność dokonania 

stosownych zmian w ustawie o prokuraturze), w zakresie funkcji śledczych i lustracyjnych 

Instytutu racjonalnym rozwiązaniem wydaje się pozostawienie istniejącego obecnie stanu 

rzeczy. Proponowana treść art. 17 ustawy o IPN jest następująca: 

"Art. 17. l. W celu wykonywania zadań Instytutu Pamięci w miejscowościach, w 

których siedzibę mają wojewodowie, tworzy się oddziały Instytutu Pamięci, zwane dalej 

" oddziałami". 

l a. Zakres terytorialny działania oddziału pokrywa się z obszarem województwa. 

l b. W miejscowościach innych, niż określone w ust. l, mogą być utworzone delegatury 

Instytutu Pamięci, zwane dalej delegaturami, podległe właściwemu terytorialnie dyrektorowi 

oddziału. 

l c. W celu wykonywania funkcji śledczych i lustracyjnych Instytutu Pamięci w 

miejscowościach będących siedzibami sądów apelacyjnych tworzy się Oddziałowe Komisje 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Folskiemu oraz Oddziałowe Biura Lustracyjne. 

l d Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 

Oddziałowe Biura Lustracyjne są organizacyjnie przyporządkowane do oddziału w mieście 

wojewódzkim, w którym mają siedzibę. 

2. Oddziałem kieruje dyrektor oddziału, a delegaturą - naczelnik delegatury, których 

powołuje i odwołuje Prezes Instytutu Pamięci ". 

Zmiana sposobu organizowania konkursów na finansowanie badań naukowych 

Przepisy ustawy o IPN nakładając w art. 53 pkt 7 ustawy obowiązek przeprowadzania 

konkursów na finansowanie badań naukowych nad najnowszą historią Polski nie określiły 

kręgu podmiotów, do których konkurs jest adresowany, procedury wyboru podmiotów w 

ramach konkursu oraz sposobu finansowania badań. W obecnym stanie prawnym stroną 

umowy dotacyjnej, której przedmiotem jest finansowanie badań naukowych nad najnowszą 

historią Polski, mogą być jedynie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych, które dodatkowo mają zapisany jako cel statutowy prowadzenie 

badań naukowych. Tymczasem większość badań nad najnowszą historią Polski, o których 

mowa w art. 53 pkt 7 ustawy o IPN, jest prowadzana przez podmioty inne niż wskazane w art. 
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3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, a w szczególności przez uczelnie, Instytuty P AN czy instytuty badawcze. W 

konsekwencji ogromna większość podmiotów prowadzących takie badania naukowe została 

pozbawiona możliwości udziału w konkursach na finansowanie przez Instytut Pamięci 

Narodowej badań naukowych nad najnowszą historią Polski. Jedynie nieliczne organizacje 

pozarządowe spełniają ustawowe kryteria udziału w konkursach na finansowanie przez 

Instytut badań nad najnowszą historią Polski. Przedstawiona nowelizacja ustawy o IPN 

zakłada odpowiednie stosowanie do wyłaniania podmiotów innych niż wskazane w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przepisów działu II rozdziału 2 niniejszej ustawy. Proponowane rozwiązanie legislacyjne nie 

jest rozwiązaniem nowym. Znalazło swoje odzwierciedlenie między innymi w przepisach 

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego (t. j: Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.). 

Dodać należy również, iż zmiana sposobu przeprowadzania konkursów na finansowanie 

badań naukowych była przedmiotem inicjatywy ustawodawczej w Sejmie VII kadencji 

zgłoszonej przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk sejmowy nr 1296). 

Proponowana jest zatem nowelizacja art. 53 ust. 7 ustawy o IPN poprzez nadanie mu nowego 

brzmienia: "przeprowadza konkursy na finansowanie przez Instytut Pamięci badań 

naukowych nad najnowszą historią Polski lub zadań określonych w pkt 5 - na zasadach 

określonych w art. 53c" oraz dodanie zupełnie nowego artykułu 53 c ustawy o IPN o 

następującej treści: 

"Art. 53c. l. Środki finansowe, w tym dotacje celowe, na realizację zadań, o których 

mowa w art. 53 pkt 5 i 7, mogą otrzymać, na podstawie umów zawartych z dysponentem 

części budżetowej- Prezesem Instytutu Pamięci, w szczególności: 

l) podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z 

późniejszymi zmianami), 

2) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu usta"KY z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 

3) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 201 O r., Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi 

zmianami) oraz związki przedsiębiorców, 4)uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
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27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi 

zmianami), 

5) instytuty badawcze w rozumieniu przepisów usta»y z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami), 

6) osoby fizyczne realizujące zadania określone wart. 53 pkt 5 i 7. 

2. Do »yboru podmiotów, o których mowa w ust. l, oraz treści umowy i jej 

wykonywania stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". 

Wprowadzenie w Instytucie Pamięci Narodowej etatów naukowych 

Nowelizacja ustawy zakłada utworzenie w 1111eJsce obecnego Biura Edukacji Publicznej 

dwóch komórek organizacyjnych Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań 

Historycznych. Powołanie Biura Badań Historycznych przy jednoczesnym rozszerzeniu 

zakresu przedmiotowego prowadzenia badań naukowych przez Instytut Pamięci Narodowej 

prowadzi do konieczności przeprowadzenia stosownych zmian strukturalnych i przede 

wszystkim wprowadzenia w IPN etatów naukowych (ten postulat zgłoszony przez IPN był 

również przedmiotem inicjatywy ustawodawczej w Sejmie VII kadencji zgłoszonej przez 

Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka - druk sejmowy nr 1296). Proponowane 

rozwiązanie pozwoli na to, aby część pracowników Instytutu koncentrowała się wyłącznie na 

pracy naukowej, będąc tym samym zwolniona z wykonywania ze stricte urzędniczych 

obowiązków. Należy także podnieść, ze ustawa o IPN w art. 69 zawiera obecnie odesłanie do 

ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych, która została 

uchylona. W związku z powyższym niezbędna jest nowelizacja tego artykułu i odesłanie do 

stosowania do zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej pracowników naukowych 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 

618 z późn. zm.). Proponowane są zatem następujące brzmienia art. 53 d oraz art. 69 ustawy 

oiPN: 

"Art. 53d l. W celu prowadzenia badań nad najnowszą historią Polski Instytut 

Pamięci może zatrudniać pracowników naukowych. 
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2. W Instytucie Pamięci powołuje się Radę Naukową, w której skład wchodzą wszyscy 

pracownicy Instytutu Pamięci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy. 

3. Prezes Instytutu Pamięci określa regulamin pracy Rady Naukowej. 

4. Rada Naukowa w stosunku do zatrudnionych w Instytucie Pamięci. pracowników 

naukowych wykonuje kompetencje, o których mowa wart. 29 ust. 2 pkt. 12 w zw. z art. 44 ust. 

4 i art. 29 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, a 

także na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci -powołuje rzecznika dyscyplinarnego. 

5. Prezes Instytutu Pamięci określa sposób powołania komisji dyscyplinarnej, o której 

mowa w art. 55 ust. l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych 

orzekającej w sprawach opisanych wart. 54 ust. l pkt. l powołanej ustawy". 

"Art. 69. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, a dotyczących zatrudnionych w 

Instytucie Pamięci pracowników naukowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm); w 

szczególności do pracowników naukowych mają zastosowanie następujące przepisy 

powołanej ustawy: art. 39 ust.2, art. 41, art. 42, art. 43 ust. l pkt 1,2,4 i 5 oraz ust. 2,3,5 i 6, 

art. 44 ust. l i ust. 5 pkt 1-4 i 6, art. 59 i art. 60". 

Udostępnianie dokumentów archiwalnych w postaci kopii cyfrowych 

Kolejnym postulatem mającym usprawnić funkcjonowanie Instytutu jest propozycja odejścia 

od udostępniania - w trybie decyzji administracyjnej - kopii dokumentów w przypadku 

dokumentów "wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w ramach czynności 

wykonywanych w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo 

w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z 

czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy 

operacyjnym zdobywaniu informacji". Obecne rozwiązanie stwarza szereg kłopotów 

związanych z oceną wniosków ze względu na treść art. 30 ust. 2 pkt. l ustawy o IPN i 

prowadzi do konieczności prowadzenia swoistego "postępowania lustracyjnego" kończącego 

się wydawaniem stosownej decyzji administracyjnej. IPN powinien więc posiadać 

kompetencję do udostępnienia zarówno kopii cyfrowej albo oryginalnego dokumentu, przy 

czym wybór rodzaju dokumentu przekazywanego do wglądu wnioskodawcy nie powinien być 
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związany z określaniem statusu prawnego tego wnioskodawcy. Uzasadnione jest także 

wprowadzenie przepisów przejściowych zgodnie, z którymi niezrealizowane wnioski o 

udostępnienie dokumentów będą realizowane już według nowych zasad, a zawisłe przed 

sądami administracyjnymi sprawy o udostępnienie oryginałów dokumentów zostaną 

umorzone. Propozycja dotyczy więc nadania art. 30 ust. 2 ustawy o IPN następującego 

brzmienia, przy jednoczesnym oznaczeniu ust. 4 jako 3 oraz ust. 5 jako 4: 

Art. 30 ust. 2. "Dokumenty, z których sporządzono użytkowe kopie cyfrowe, mogą być 

udostępniane są w postaci takich kopii". 

Uznanie najpoważniejszych zbrodni komunistycznych za niepodlegające przedawnieniu 

oraz zmiana def"micji funkcjonariusza państwa komunistycznego 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 4 ust. la ustawy o IPN: "Bieg terminu przedawnienia 

zbrodni komunistycznych, w rozumieniu art. 2, niebędących zbrodniami wojennymi lub 

zbrodniami przeciwko ludzkości, rozpoczyna się od dnia l sierpnia 1990 r. Karalność tych 

zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, 

gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną". W omawianym przypadku występuje zatem 

rażąca niespójność z zasadą wyrażoną w art. l 05 § 2 kodeksu karnego, zgodnie z którą nie 

ulegają przedawnieniu niektóre poważne przestępstwa popełnione przez funkcjonariusza 

publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych (umyślne 

przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem). Mając powyższe na 

uwadze oraz kierując się względami aksjologicznymi zasadne jest, aby art. 4 ust. l ustawy o 

IPN otrzymał następujące nowe brzmienie: 

Art. 4 ust. lb "Nie ulegają przedawnieniu zbrodnie komunistyczne stanowiące 

jednocześnie przestępstwa opisane w arf. l 05 § 2 kodeksu karnego". 

Dodatkowo zasadna wydaje się modyfikacja definicji funkcjonariusza państwa 

komunistycznego zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy o IPN : "Funkcjonariuszem państwa 

komunistycznego, w rozumieniu ustawy, jest funkcjonariusz publiczny, a także osoba, 

która podlegała ochronie równej ochronie funkcjonariusza publicznego, w szczególności 
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funkcjonariusz państwowy oraz osoba pełniąca funkcję kierowniczą w orgame 

statutowym partii komunistycznych". Definicją ustawową powinny być także osoby, które w 

sposób intencjonalny współdziałały z funkcjonariuszami komunistycznego państwa. Nie do 

zaakceptowania jest bowiem sytuacja, gdy faktycznie funkcjonując w ramach totalitarnego 

aparatu represji nie mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Przykładem takiej sytuacji jest 

znana sprawa Jerzego Vaulin ps. "Mar", "Warszawiak" (ur. 9 czerwca 1926 w Warszawie, 

zm. 11 marca 2015 w Warszawie), który na polecenie Urzędu Bezpieczeństwa dokonał 

zabójstwa Antoniego Żubryda i jego żony Janiny. Jerzy Vaulin za swoje czyny popełnione, 

gdy był w latach 1946-1968 tajnym współpracownikiem UB, nigdy nie został pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej. 

Mając powyższe na uwadze proponowana jest modyfikacja art. 2 ustawy o IPN poprzez 

dodanie ust. 3: 

Art. 2 ust. 2: "Funkcjonariuszem państwa komunistycznego, w rozumieniu ustawy jest 

także osoba, która współdziałała z organami bezpieczeństwa państwa w związku 

czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy 

operacyjnym zdobywaniu informacji". 

Rozpowszechnianie przez IPN tzw. utworów osieroconych 

Mając na względzie zadania edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej konieczne jest 

wprowadzenie pełnej możliwości prawnej korzystania z tzw. utworów osieroconych, których 

znaczna liczba znajduje się w zasobie archiwalnym IPN (są to przede wszystkim 

wydawnictwa bezdebitowe ). Rozwiązanie prawne wprowadzone w listopadzie ubiegłego roku 

w oddziale 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest 

niewystarczające. Przewiduje ono, iż za utwory osierocone nie mogą być uznane fotografie 

(niepublikowane wcześniej w książkach lub zbiorach) oraz utwory, których twórca chciał 

pozostać anonimowy (sytuacja częsta w okresie wydawnictw bezdebitowych). W odniesieniu 

do zasobu archiwalnego IPN te dwa wyłączenia powinny zostać uchylone. Proponowana jest 

zatem dodanie nowego art. 53e ustawy o IPN następującej treści: 
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Art. 53e "W celu realizacji zadań ustawowych Instytutu Pamięci podejmowanych w 

interesie publicznym dozwolone jest korzystanie, w tym rozpowszechnianie, z utworów 

osieroconych na zasadach określonych w oddziale 5 ustawy z dnia 4 lipca 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, także co do utworów fotograficznych. Nie stosuje się 

wyłączenia, o którym mowa w art. 35 (9) powołanej ustawy". 
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