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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r.
Druk nr 815 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 8 kwietnia 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 1990 oraz treści tych dokumentów,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 2, 4, 5, 10, 14, 18, 19,
21, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 47 i 49.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek
mniejszości
KPCPP

II.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
sen. M. Witczaka
poparty przez
mniejszość komisji

III.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … i …w brzmieniu:

Poprawka
sen. J. Rulewskiego

"…) w art. 1 w pkt 1:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"ewidencjonowanie,
opracowywanie,

gromadzenie,
zabezpieczenie,

przechowywanie,
udostępnianie

i

publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa
i

partii

niedemokratycznych,

wytworzonych

oraz

gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990
r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy
Niemieckiej

i

Związku

Socjalistycznych

Republik

Radzieckich, dotyczących:",
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) działalności organów bezpieczeństwa państwa, o których
mowa w art. 5 i partii niedemokratycznych";

-2…) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
"Art. 5a. Partiami niedemokratycznymi w rozumieniu ustawy są
partie sprawujące władzę w latach 1944 – 1989: Polska
Partia

Robotnicza,

Polska

Zjednoczona

Patria

Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe oraz
Stronnictwo Demokratyczne.";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Prezesa

Instytutu

Pamięci

powołuje

i

odwołuje

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów, za zgodą

Poprawka
mniejszości
KPCPP
poparta przez
komisję

Senatu wyrażoną większością bezwzględną, na wniosek Rady
Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona.";

3)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "Rzeczypospolitej

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

Polskiej" dodaje się wyrazy "większością 2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,";

4)

w art. 1 w pkt 3 po wyrazach "art. 11" dodaje się dwukropek,
pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu:
"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

"1. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci może być powołany
obywatel polski wyróżniający się wysokimi walorami
moralnymi i wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci
oraz cechujący się patriotyczną i obywatelską postawą.",";

5)

w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 13 w ust. 1 w pkt 4,
b) w pkt 5, w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 13 w pkt 3,
c) w pkt 6 w lit. b, w pkt 4
- wyrazy "za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu" zastępuje się

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

-3wyrazami

"za

przestępstwo

umyślne

ścigane

z

oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.
6)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:
"Rada Instytutu Pamięci może wnioskować o odwołanie Prezesa

Poprawka
mniejszości KPCPP
poparta przez
mniejszość komisji

Instytutu Pamięci większością 3/5 głosów, jeżeli:";

7)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy
"większością głosów" zastępuje się wyrazami "większością 2/3
głosów ustawowego składu Rady";

Poprawka
sen. Z. Cichonia
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9.
8)

w art. 1 w pkt 4, w art. 13 w ust. 2 skreśla się pkt 2 i 3;

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

9)

w art. 1:

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

a) w pkt 4, w art. 13 w ust. 2 skreśla się pkt 3,
b) skreśla się pkt 8;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawek nr 11, 12
i 13.
10)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

-4Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 12 i
13.
11)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

"3) posiada dorobek naukowy w dziedzinie historii najnowszej po
roku 1939.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 13.
12)

13)

zastępuje się wyrazami "w zakresie historii najnowszej";

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "lub prawnych"

"3) posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy w zakresie historii
najnowszej lub nauk prawnych albo wykonuje zawód sędziego,
radcy prawnego lub adwokata.";

Uwaga:
Poprawki nr 14 i 44 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 15, 16,
17, 41, 42, 45 i 46.
14)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15:
a) skreśla się ust. 2 – 5, ust. 11, ust. 17 oraz ust. 19 – 21,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. W skład Rady Instytutu Pamięci wchodzi dziewięciu
członków, w tym:
1) pięciu powoływanych przez Sejm;
2) dwóch powoływanych przez Senat;
3) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.",

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

-5c) w ust. 15 skreśla się zdanie drugie;

15)

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 2:
a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "Instytutu Pamięci" skreśla się
dwukropek i dodaje się wyrazy "Sejmowi i Senatowi czternastu
kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci.",
b) skreśla się pkt 1 i 2;

Uwaga:
Poprawki nr 16 i 46 należy głosować łącznie.
16)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15:
a) ust. 3 i 4 skreśla się,
b) w ust. 5 wyrazy "ust. 2 – 4" zastępuje się wyrazami "ust. 2" oraz
wyrazy ", Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"
zastępuje się wyrazami "lub Senat",
c) w ust. 10:
-

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) dwóch

powoływanych

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.",
-

skreśla się pkt 4;

d) w ust. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, nie przedstawił w
terminie odpowiednio Sejmowi lub Senatowi wymaganej
liczby kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci,
odpowiednio Sejm lub Senat powołują członków Rady
Instytutu Pamięci.",
e) w ust. 15 wyrazy "ust. 2 – 4" zastępuje się wyrazami "ust. 2";

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca

-6Uwaga:
Poprawki nr 17 i 45 należy głosować łącznie.
17)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 2 po wyrazach "Instytutu Studiów

Poprawka
sen. J. Rachonia

Politycznych Polskiej Akademii Nauk" dodaje się wyrazy ",
mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii,";

18)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 16 wyraz "trzech" zastępuje się
wyrazem "dwóch";

19)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15 w ust. 18 po wyrazie "wysokość" dodaje
się wyraz "miesięcznych";

20)

w art. 1 w pkt 6 w lit a, w ust. 10 skreśla się wyrazy "po zasięgnięciu
opinii Rady Instytutu Pamięci";

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję
Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
komisję

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawek nr 22, 23
i 48.
21)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy ", w tym
przygotowywania

i rozstrzygania

corocznych

konkursów

na

finansowanie przez Instytut Pamięci badań naukowych nad

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

najnowszą historią Polski";

22)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 w pkt 6 wyrazy ", w tym przygotowywania
i rozstrzygania corocznych konkursów na finansowanie przez
Instytut Pamięci badań naukowych nad najnowszą historią Polski"
zastępuje się wyrazami ", w tym ogłaszania i rozstrzygania
corocznych konkursów na finansowane z budżetu państwa badania
naukowe nad najnowszą historią Polski";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

-723)

w art. 1 w pkt 7 po wyrazach "art. 23" dodaje się dwukropek,

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Ustawa budżetowa corocznie określa wysokość środków
budżetu państwa przeznaczonych na badania naukowe, o
których mowa w ust. 2 pkt 6.";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 24 wyklucza głosowanie poprawek nr 25 i
26.
24)

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 skreśla się pkt 8;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawki nr 26.
25)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) dotyczących podstawowych kierunków działalności Instytutu
Pamięci w zakresie badań naukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem

opracowywania

działalności

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

organów

bezpieczeństwa państwa, a także informowania oraz edukacji
społeczeństwa, udostępniania dokumentów i ścigania zbrodni.";

26)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 2 w pkt 8 wyrazy ", udostępniania
dokumentów, ścigania zbrodni oraz procedur lustracyjnych"
zastępuje się wyrazami "oraz udostępniania dokumentów".

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

-8Uwaga:
Poprawki nr 27, 30, 31 i 38 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 28.
27)

w art. 1 w pkt 9 skreśla się lit. a i b;

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

28)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"motywując interes prawny bądź faktyczny zapoznania się z
dokumentami";

29)

w art. 1 w pkt 9 dodaje się lit. d w brzmieniu:
"d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Jeżeli uzyskanie niezbędnych informacji wymaga dostępu

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

do dokumentów w oryginałach, osoba, która uzyskała dostęp
do kopi tych dokumentów na podstawie ust. 1, może
wystąpić do Prezesa Instytutu Pamięci z wnioskiem o ich
udostępnienie. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w
drodze decyzji administracyjnej. Przepisy art. 31 i 32 stosuje
się odpowiednio, z tym ze stronie służy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Instytutu Pamięci.";";

30)

w art. 1 w pkt 10, w art. 31 w ust. 1 wyraz "Udostępnienie" zastępuje
się wyrazami "Odmowa udostępnienia";

31)

w art. 1:
a) w pkt 11w lit. b:
-

w ust. 2 wyraz "dokumenty" zastępuje się wyrazami
"kopie dokumentów",

-

w ust. 3 wyraz "Dokumenty" zastępuje się wyrazami
"Dokumenty w oryginałach lub kopiach",

b) w pkt 13, w ust. 1 i 2 wyraz "dokumentach" zastępuję się
wyrazami "kopiach dokumentów";

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję
Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
komisję

-932)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 11 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Każdy, kto uzyskał wgląd w dokumenty, o których mowa w
art. 30 ust. 1, ma prawo do złożenia ocen, wyjaśnień i
komentarzy ujawnionych mu dokumentów, które będą
załączone do akt Instytutu Pamięci.",";

33)

w art. 1 w pkt 11 w lit. d, w ust. 6 wyraz "dochód" zastępuje się

Poprawka
sen. J. Rachonia

wyrazem "przychód";

34)

w art. 1 w pkt 11 w lit. d, w ust. 6 wyrazy "Instytutu Pamięci"
zastępuje się wyrazami "budżetu państwa";

35)

36)

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza";

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

w art. 1 w pkt 15 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 36"

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 14, w ust. 1 skreśla się wyrazy ", pod warunkiem

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. c oraz
dodaje się lit. a i b w brzmieniu:
"a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4)

realizacji

uzasadnionego

interesu

prawnego

lub

faktycznego.",
b) w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) uzasadnienie interesu prawnego lub faktycznego.",";

37)

w art. 1 w pkt 15, w ust. 4a wyrazy "w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku" zastępuje się wyrazem "niezwłocznie";

38)

w art. 1 w pkt 16:
a) w lit. a, w ust. 1 i 2 wyrazy "dotyczące jej dokumenty, i nie
zachowały się w stosunku do niej dokumenty, o których mowa w
art. 30 ust. 2 pkt 1" zastępuje się wyrazami "kopie dotyczących

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

- 10 jej dokumentów",
b) w lit. b, w ust. 4 wyrazy "dotyczące jej dokumenty" zastępuje się
wyrazami "kopie dotyczących jej dokumentów";

39)

w art. 1 w pkt 17, w ust. 5 wyrazy "co 3 lata" zastępuje się wyrazami
"co 2 lata";

40)

w art. 1 w pkt 21, w pkt 7 wyrazy "finansowanie przez Instytut
Pamięci badań" zastępuje się wyrazami "finansowane z budżetu
państwa badania";

Poprawka sen.
B. Paszkowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawki nr 42.
41)

w art. 2:
a) w pkt 1, w pkt 6 po wyrazach "Pamięci Narodowej" dodaje się
wyrazy "oraz przedstawiciel do zgromadzenia elektorów, o

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca

którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu",
b) w pkt 2 po wyrazach "art. 22" dodaje się dwukropek,
dotychczasową treść oznacza się jako pierwsze tiret i dodaje się
tiret drugie w brzmieniu:
"- po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
"14a) przedstawiciela do zgromadzenia elektorów, o
którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci NarodowejKomisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu;";

42)

w art. 2 w pkt 1, w pkt 6 po wyrazach "Pamięci Narodowej" dodaje
się wyrazy "oraz przedstawiciel do zgromadzenia elektorów, o
którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

- 11 Instytucie Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu";

43)

w art. 3 w ust. 1 wyrazy "do dnia utworzenia" zastępuje się
wyrazami "do dnia rozpoczęcia kadencji";

44)

w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołują

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję
Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.",
b) skreśla się ust. 3 – 5;

45)

w art. 3 w ust. 2 po wyrazach "Instytutu Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk" dodaje się wyrazy ",
uprawnienia

do

nadawania

stopnia

Poprawka
sen. J. Rachonia

mających

naukowego

doktora

habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii,";

46)

w art. 3:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków
pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.",
b) skreśla się ust. 5;

Poprawka
senatorów:
Cz. Ryszki,
R. Bendera,
S. Zająca

- 12 Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 47 wyklucza głosowanie poprawki nr 48.
47)

skreśla się art. 4;

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

Uwaga:
Poprawkę nr 48 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia
poprawki nr 22 i odrzucenia poprawki 47.
48)

w art. 4 skreśla się wyrazy "przygotuje i";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 49 wyklucza głosowanie poprawki nr 50.
49)

w art. 5 wyrazy "opublikuje inwentarz archiwalny" zastępuje się
wyrazami "rozpocznie publikację inwentarza archiwalnego" oraz
wyraz "zapewniający" zastępuje się wyrazem "zapewniającego";

50)

w art. 5 po wyrazie "opublikuje" dodaje się wyrazy "w internecie".

Poprawka
KPCPP
poparta przez
komisję

Poprawka
sen. J. Rachonia

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

