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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

(druk nr 599) 

 

U S T A W A   z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177) 

 

Art.  24. 

[1. Prezes Instytutu Pamięci składa Sejmowi i Senatowi, raz w roku, informację o działalności 

Instytutu Pamięci.] 

<1. Prezes Instytutu Pamięci składa Sejmowi i Senatowi, raz w roku, informację o 

działalności Instytutu Pamięci oraz o działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 

Więźniów Politycznych PRL, zwanego dalej „Muzeum”.> 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej bezpieczeństwa lub obronności 

państwa może być utajniona. 

3. Informacja Prezesa Instytutu Pamięci jest podawana do wiadomości publicznej, z 

wyłączeniem części, o której mowa w ust. 2. 

4. Prezes Instytutu Pamięci składa raz w roku, za pośrednictwem Marszałka Sejmu, do 

wyłącznej wiadomości członków sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, 

informację o sprawach określonych w art. 38. 

 

Art.  53j. 

1. Instytut Pamięci 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; 
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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. 

2. W sprawach, które mogą mieć wpływ na realizację polityki państwa dotyczącej miejsc 

pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych, Prezes Instytutu Pamięci 

podejmuje działania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

3. W sprawach, które mogą mieć wpływ na realizację umów międzynarodowych dotyczących 

miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych, Prezes Instytutu Pamięci 

podejmuje działania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

<4. Prezes Instytutu Pamięci prowadzi Muzeum.> 

 

Rozdział  6c 

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego 

 

Art.  53o. 

Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740 i 2320) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dobrego 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja 

pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie 

przysługują Skarbowi Państwa. 

Art.  53p. 

Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może 

wytoczyć również Instytut Pamięci Narodowej. W sprawach tych Instytut Pamięci 

Narodowej ma zdolność sądową. 

Art.  53q. 

Przepisy art. 53o i art. 53p mają zastosowanie niezależnie od tego, jakie prawo jest właściwe. 

 

<Rozdział 6d 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 

 

Art. 53r. 

1. Organizatorem Muzeum powołanego na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 

Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statutu 

Muzeum (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83) jest Prezes Instytutu Pamięci. 

2. Muzeum jest państwową instytucją kultury i działa na podstawie: 

1) niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 53m; 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. 

poz. 1641), z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 8, art. 11, art. 23, art. 24 i art. 27; 

4) statutu, o którym mowa w art. 53s. 

3. Przedmiotem działania Muzeum jest upamiętnienie historii Polski i działalności 

Żołnierzy Wyklętych, a także działaczy podziemia antykomunistycznego i opozycji 

antykomunistycznej w Polsce w latach 1944–1990. 

 

Art. 53s. 

Prezes Instytutu Pamięci nadaje statut Muzeum, określający w szczególności jego 

siedzibę i majątek, źródła finansowania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, cele, 

zasady, formy i zakres działalności oraz organizację. Statut może zawierać również 
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inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Art. 53t. 

Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Prezes Instytutu Pamięci. Przepisów art. 15 i 

art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej nie stosuje się. 

 

Art. 53u. 

Szczegółowe zasady postępowania z muzealiami, w razie likwidacji Muzeum, określi 

Prezes Instytutu Pamięci w drodze decyzji.> 

 


