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Opinia 

do ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego 

(druk nr 43) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa przewiduje utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego” z siedzibą w Poznaniu, w miejsce 

funkcjonującego obecnie „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego 

im. Zygmunta Wojciechowskiego” – likwidowanego na mocy przedmiotowej ustawy. 

Głównym celem ustawy jest zmiana zasad finansowania omawianej „placówki”, która 

obecnie funkcjonuje pod rządami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych. W uzasadnieniu podkreśla się, że jednostka ta „z coraz większym trudem radzi 

sobie w systemie finansowania i ewaluacji jednostek naukowych działających pod rządami 

przywołanej ustawy. Mimo że Instytut Zachodni z dużym nakładem sił spełnia rosnące 

wymagania instytucjonalne, jego sytuacja nieuchronnie zmierza do likwidacji. 

(…) szczególny profil tej jednostki stoi w kolizji z mechanizmami przewidzianymi ustawą 

o instytutach badawczych. Te ramy prawne utrudniają bowiem łączenie działalności 

naukowej, eksperckiej, analitycznej i edukacyjno-politycznej, a taki właśnie profil decydował 

o unikatowości Instytutu Zachodniego”. Ponadto w uzasadnieniu podnosi się, że inna 

państwowa jednostka organizacyjna „Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia”, 

która w zakresie Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego, 

Kaukazu Południowego i Azji Centralnej wykonuje niemalże tożsame zadania jak „Instytut 

Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego”, jest 

finansowana na odmiennych zasadach określonych w szczegółowej ustawie. W związku 

z tym, iż w zakresie finansowania wskazanych powyżej placówek występuje asymetria oraz 
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mając na uwadze to, że model prawno-organizacyjny i finansowania w przypadku Ośrodka 

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia sprawdza się, projektodawcy proponują, aby obecnie 

funkcjonujący „Instytut Zachodni” działał i był finansowany na zasadach praktycznie 

identycznych jak Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.  

Ustawa reguluje w szczególności kwestie zadań, struktury organizacyjnej Instytutu 

Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwanego w dalszej części opinii 

„Instytutem”, nadzoru nad jego działalnością, gospodarki i finansowania działalności 

Instytutu. 

Pod względem formy prawnej Instytut będzie funkcjonować jako państwowa jednostka 

organizacyjna wyposażona w osobowość prawną. Nadzór nad Instytutem sprawować będzie 

Prezes Rady Ministrów, zaś czynności wynikające z nadzoru w jego imieniu wykonywać 

będzie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów ponadto nada 

Instytutowi statut określający organizację wewnętrzną i tryb pracy organów Instytutu. 

Do szczegółowych zadań Centrum należeć będzie:  

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji 

o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych 

w zakresie swojej działalności
1)

; 

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych; 

3) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, a także  

4) prowadzenie baz danych i archiwów związanych z zakresem działalności; 

5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie 

otwartej działalności bibliotecznej; 

6) prowadzenie działalności wydawniczej; 

7) doskonalenie zawodowe kadr; 

5) organizowanie różnych form kształcenia; 

6) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi 

i stowarzyszeniami; 

7) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z przedmiotu swojego działania. 

Organami Instytutu są Dyrektor Instytutu oraz Rada Instytutu. 

                                                 

1)
 W zakresie stosunków polsko-niemieckich; przemian politycznych gospodarczych, społecznych 

i kulturowych w Niemczech; roli Niemiec w Europie i świecie; roli Europy w stosunkach 

międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego; procesów związanych 

z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej. 
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Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 5 letnią kadencję. 

Opiniowany akt prawny przewiduje ponadto, iż zadania i kompetencje Rady Instytutu, 

czas trwania jej kadencji oraz kwalifikacje osób będących jej członkami, a także tryb 

powoływania Rady Instytutu określa statut Instytutu. 

Wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania 

pracowników  i przyznawania innych świadczeń określone zostaną w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów. 

Zgodnie z postanowieniami opiniowanej ustawy Instytut prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

Przychodami Instytutu są: 

1) coroczna dotacja podmiotowa z budżetu; 

2) przychody z działalności gospodarczej; 

3) środki finansowe z funduszu UE i programów badawczych; 

4) przychody ze spadków, zapisów i darowizn 

5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu; 

6) przychody z innych tytułów. 

Ustawodawca określił jednocześnie, iż przychody Instytutu z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 20% sumy przychodów z pozostałych 

źródeł. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej 

(druk sejmowy nr 49). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się w Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 15 grudnia 2015 r. 

Komisje wprowadziły poprawki redakcyjne niewpływające na meritum przedłożenia.  
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Na etapie drugiego czytania zgłoszono poprawkę modyfikującą przepis dotyczący 

wejścia ustawy w życie. Komisje wniosły o jej odrzucenie. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu proponowanym przez Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


