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Adam Pogórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pisma z dnia 23 października 2017r. (nr GMS-WP-173-253/17), 
z dnia 26 października 2017 r. (nr GMS-WP-173-259/17) oraz z dnia 2 listopada 2017 r. 
(nr GMS-WP-173-263/17), przekazuję uchwały Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 9listopada 2017 r.: 

-Nr 482/2017- dotyczącą rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, 

-Nr 484/2017- dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, 

-Nr 485/2017 - dotyczącą · poselskiego projektu ustawy o Instytucie Solidarności 

i Odwagi. 

Z wyrazami szacunku, · 
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Uchwała nr 485/2017 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 9 listopada 2017 roku 

dotycząca poselskiego projektu ustawy projektu ustawy 
o Instytucie Solidarności i Odwagi 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 2 listopada 2017 r. 
(GMS-WP-173-263/17), poselskiego projektu ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi, 
Rada Główna, stosownie do art. 45, ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm), uchwala co następuje. 

Rada Główna po przeanalizowaniu projektu Ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi, 
kierując się kryteriami racjonalności organizacyjnej i ekonomicznej proponuje rozważenie 
ustawowego usytuowania przewidzianych w projekcje zadań i obowiązków w jednej z 
istniejących już instytucji posiadającej odpowiednią bazę materialną i infrastrukturę 
techniczno-organizacyjną, pozwalającą z powodzeniem i przy ograniczeniu ryzyka realizować 
cele jakie legły u podstaw opiniowanego projektu. 

Nie posiadając możliwości szczegółowych analiz dotyczących możliwości instytucji 
mogących przejąć obowiązki i zadania przewidziane w projekcie Ustawy, Rada nie może 
kategorycznie wskazywać takiej instytucji choć stosunkowo wiele przemawia za tym aby 
poszerzyć zakres działalności Instytutu Pamięci Narodowej, nawet z odpowiednim 
wydzieleniem organizacyjnym zakresu spraw określonych w projekcie Ustawy o Instytucie 
Sprawiedliwości i Odwagi, a także powołaniem przy IPN stosownej rady lub komisji. 

Uchwałę otrzymuje Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Prze w 
Rady Głównej yższego 


