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Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 r. 

Opinia do ustawy  

o Instytucie Solidarności i Męstwa 

(druk nr 647) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa tworzy Instytut Solidarności i Męstwa oraz określa jego organizację i zasady 

działania. 

Instytut Solidarności i Męstwa ma osobowość prawną i działa jako instytut badawczy 

w rozumieniu ustawy instytutach badawczych.  

Wpisanym w ustawę celem działalności Instytutu Solidarności i Męstwa jest 

inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie 

i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu 

Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia 

pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości 

będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni 

z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. 

Do zadań Instytutu Solidarności i Męstwa należy, w szczególności: 

1) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych, 

2) prowadzenie oraz poszerzanie baz danych, księgozbiorów i archiwów, 

3) popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy o problematyce będącej 

przedmiotem działań Instytutu,  

4) upowszechnianie wiedzy o osobach niosącym pomoc Polakom, 
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5) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych 

i kulturalnych o problematyce będącej przedmiotem działań Instytutu, 

6) występowanie z wnioskiem o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas oraz zgłaszanie 

inicjatywy nadania Krzyża Wschodniego i Krzyża Zachodniego, 

8) prowadzenie działalności wydawniczej, 

9) organizowanie uroczystości, konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów, 

dyskusji oraz prowadzenie innej działalności popularyzatorskiej, 

10) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami 

naukowymi i stowarzyszeniami, 

11) produkcja i współprodukowanie materiałów audiowizualnych,  

12) popularyzacja problematyki będącej przedmiotem działań Instytutu. 

Organami Instytutu są Dyrektor Instytutu oraz Rada Pamięci jako organ opiniodawczo-

doradczy Dyrektora Instytutu. 

Instytut otrzymuje coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa. Może prowadzić 

działalność gospodarczą. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan 

finansowy. 

Ustawa nowelizuje między innymi ustawę o orderach i odznaczeniach i wprowadza 

nowe odznaczenie Medal Virtus et Fraternitas jako nagrodę dla osób zasłużonych w niesieniu 

pomocy lub pielęgnowaniu pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach 

polskich innych narodowości będących ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni 

niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących 

zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, w okresie od dnia 8 listopada 

1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

Komisja wprowadziła do projektu poprawki, które mieściły się w meritum przedłożenia 

rządowego. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono dziewiętnaście 

dodatkowych poprawek oraz wniosek o odrzucenie ustawy. W głosowaniu (trzecie czytanie) 
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Sejm przyjął wszystkie zgłoszone poprawki. Poprawki te między innymi zmieniły nazwę 

instytutu z „Instytut Solidarności i Odwagi” na „Instytut Solidarności i Męstwa”, 

wprowadziły Medal Virtus et Fraternitas, wprowadziły kadencyjność oraz uregulowały 

przypadki w których można odwołać dyrektora Instytutu przed upływem kadencji, a także 

zmieniły zasady wyposażenia Instytutu w środki rzeczowe na jego funkcjonowanie. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 pkt 11 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Jednym z zadań Instytutu, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 11 ma być produkcja 

i współprodukowanie materiałów audiowizualnych, w tym filmów o wysokim poziomie 

artystycznym. Należy rozważyć, czy przesłanka „wysokiego poziomu artystycznego” jest 

dostatecznie wymierna i tym samym może – jako obowiązujący przepis – wyznaczać zakres 

działania Instytutu. Ten fragment przepisu należy ocenić raczej jako cel czy też uzasadnienie 

dla formułowanej normy. Stąd, zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej proponuje się 

wykreślenie kwestionowanego fragmentu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 2 w pkt 11 skreśla się wyrazy „o wysokim poziomie artystycznym”; 

2) art. 8 pkt 4 i 5 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Rozważyć należy zmianę skreślającą zbędny fragment przepisu. Wskazane w przepisie 

zadania będą determinować obowiązki Dyrektora Instytutu. Jeśli podstawą gospodarki 

finansowej instytutu jest roczny plan finansowy a zadaniem Dyrektora Instytutu jest 

prowadzenie gospodarki finansowej i opracowywanie (ustalanie) rocznego planu 

finansowego to nie może budzić wątpliwości, że zadanie opracowania planu jest jednocześnie 

jego obowiązkiem. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i obowiązków”; 
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3) art. 8 pkt 4 i 5 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Wskazana jest zmiana ujednolicająca przepisy. Propozycja poprawki zakłada, że 

Dyrektor Instytutu ustala roczny plan finansowy i roczny plan działania Instytutu. Ustalenie 

planu ma być samodzielnym zadaniem Dyrektora. Nieadekwatnym jest więc użycie 

w przepisach określenia „opracowywanie”, jako sugerującego jeden z etapów powstawania 

planu, a nie jego końcowy efekt. Przyjęcie poprawki ujednolici art. 8 pkt 4 i 5 z art. 11 ust. 2 

ustawy oraz z przepisem przejściowym z art. 25 ustawy.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w pkt 4 i 5 wyraz „opracowywanie” zastępuje się wyrazem „ustalanie”; 

4) art. 8 pkt 6 i 7 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Wskazana jest zmiana ujednolicająca przepisy (art. 8 pkt 6 i 7). Propozycja poprawki 

zakłada, ze Dyrektor Instytutu sporządza (a nie opracowuje) zarówno roczne sprawozdanie 

finansowe jak roczne sprawozdanie z działalności Instytutu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w pkt 6 wyraz „opracowywanie” zastępuje się wyrazem „sporządzanie”; 

5) art. 12 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Zgodnie z art. 12 Instytut może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną pod 

względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3 ust. 2. Przepis 

art. 3 ust. 2 wylicza przykładowo zadania instytutu. Stąd pytanie o dostatecznie precyzyjne 

rozgraniczenie podstawowej działalności Instytutu opisanej w całym art. 3 ustawy, a nie tylko 

art. 3 ust. 2.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 12 w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy „ust. 2”; 

6) art. 14 i art. 15 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Instytut może ustanawiać i finansować stypendia dla wspierania 

badań naukowych, działań edukacyjnych i kulturalnych, w szczególności dla pracowników 

naukowych oraz osób wyróżniających się w działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 
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ustawy. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów (krąg beneficjentów, kryteria 

przyznania, rodzaj stypendiów, minimalną i maksymalną stawkę stypendiów, okres na jaki 

zostają przyznane) określić ma rozporządzenie wydane przez właściwego ministra. 

Wątpliwość może budzić zbytnia blankietowość przepisów na poziomie ustawy i przekazanie 

do regulacji podustawowej w zasadzie całej instytucji stypendium przyznawanego przez 

Instytut. 

Podobne uwagi można sformułować także do art. 14 ustawy, który wprowadza 

możliwość przyznawania nagród rzeczowych i finansowych przez Instytut. Przedstawione 

w uzasadnieniu do projektu ustawy podstawowe założenia dla rozporządzenia, które określać 

ma szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród przewidują m. in., że nagrody te mogą 

mieć charakter jednorazowy lub okresowy, że rozporządzenie ma formułować szczegółowe 

warunki przyznania nagród, a także określać prawa i obowiązki osoby nagradzanej. 

Stwierdzić należy, że (nawet biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres upoważnienia –

szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród) przepis upoważniający, wbrew 

uzasadnieniu, nie da podstaw do określenia przez ministra np. dodatkowych praw 

i obowiązków osoby nagradzanej czy też ustanowienia nagrody „okresowej”.  

Przepisy art. 14 i 15 ustawy należy uznać za niewystarczające do zrealizowania celu 

zakładanego przez ustawodawcę. Przepisy te mogą przede wszystkim budzić wątpliwości 

związane z właściwym rozdzieleniem materii pomiędzy ustawę a rozporządzenie, 

w hierarchicznym, konstytucyjnie umocowanym systemie źródeł prawa. W szczególności 

pamiętać należy, że źródłem praw i obowiązków jednostek nie może być samodzielny przepis 

rozporządzenia, nie znajdujący swojego oparcia w wykonaniu ustawy. 

Sformułowanie propozycji poprawek ad art. 14 i art. 15 ustawy wymaga poznania 

szczegółowych intencji projektodawców przepisów oraz wskazania merytorycznego kierunku 

zmiany. 

7) art. 16 pkt 1 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa, art. 2 ust. 3 ustawy o orderach 

i odznaczeniach. 

Wskazana może być zmiana, która uporządkuje art. 2 ust. 3 ustawy o orderach 

i odznaczeniach, który w wyniku nowelizacji dokonanej opiniowaną ustawą wymagać może 

stosownych korekt. 
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Literalne (dosłowne) „odczytanie” nowego brzmienia przepisu można przełożyć na 

poniższą poprawkę: 

– w art. 16 w pkt 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezydent nadaje odznaczenia:  

1) z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, 

kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów; 

2) na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu – w przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 

15a; 

3) na wniosek Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa – w przypadku odznaczenia, 

o którym mowa w art. 15b.”. 

Kolejna, alternatywna, propozycja poprawki bierze pod uwagę, że prawo do nadawania 

orderów i oznaczeń, jest indywidualnym uprawnieniem Prezydenta (jego prerogatywą) i stąd 

wyraźnie pozostawia Prezydentowi możliwość przyznania orderu z własnej inicjatywy.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 16 w pkt 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezydent nadaje odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz 

wojewodów; 

2) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu – w przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 15a; 

3) Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa – w przypadku odznaczenia, o którym 

mowa w art. 15b.”; 

Przyjęcie jednej z powyższych propozycji poprawek, bez ryzyka wykroczenia poza 

materię nowelizacji, będzie możliwe po ustaleniu faktycznego zakresu obecnie 

obowiązującego art. 2 ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach.  

8) art. 25 ust. 2 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Ustawa przyjmuje jako zasadę, że roczny plan finansowy Instytutu ustala Dyrektor 

Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Pamięci. (art. 11 ust. 2 ustawy). Zasadę tą modyfikuje 

w odniesieniu do roku 2017 i roku 2018. 
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W roku 2017 roczny plan finansowy ustala pełnomocnik do spraw organizacji Instytutu 

(art. 25 ust. 1). 

W roku 2018 do czasu ustalenia rocznego planu finansowego Instytutu na ten rok 

podstawę gospodarki finansowej Instytutu stanowi projekt tego planu (art. 25 ust. 2). 

Wątpliwości rodzi przepis art. 25 ust. 2 wprowadzający modyfikacje w ustalaniu planu 

finansowego na rok 2018. 

Przepis ten, stanowi o projekcie planu finansowego, chociaż żaden z materialnych 

przepisów ustawy nie przewiduje instytucji projektu planu jako takiego. Jednocześnie nie 

wskazuje on (w odróżnieniu od art. 25 ust. 1), kto przygotowuje projekt planu. Stąd można 

zadać następujące pytania: kto opracowuje projekt planu, w jaki trybie go przyjmuje, czym 

różni się projekt planu od gotowego planu, jak projekt planu ma zostać zastąpiony przez plan. 

Propozycja poprawki zakłada, że w 2018 r. do czasu ustalenia rocznego planu 

finansowego przez Dyrektora Instytutu, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, Instytut działa na 

podstawie planu ustalonego przez pełnomocnika do spraw organizacji Instytutu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do czasu ustalenia rocznego planu finansowego Instytutu na rok 2018, zgodnie z 

art. 11 ust. 2, podstawę gospodarki finansowej Instytutu w roku 2018 stanowi roczny plan 

finansowy na ten rok ustalony przez Pełnomocnika.”. 

9) art. 27 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Jednocześnie odpowiednie przepisy przejściowe zakładają udzielenie Instytutowi dotacji 

jeszcze w roku 2017 oraz ustalenie, jeszcze w tym roku, rocznego planu finansowego 

Instytutu.  

Jeśli ustawa ma znaleźć zastosowanie w 2017 r. to należy pamiętać, o konieczności 

odpowiednio wczesnego ogłoszenia przepisów, tak aby uwzględnić vacatio legis nowych 

regulacji, konieczność rozpatrzenia ewentualnych poprawek Senatu przez Sejm, a także 

dwudziestojednodniowy konstytucyjny termin dla Prezydenta na podpisanie ustawy.  
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Dodatkowo ryzyko niewłaściwego (zbyt późnego) opublikowania ustawy rodzi przyjęta 

technika legislacyjna, zgodnie z którą data wejścia w życie ustawy wyznaczona jest poprzez 

upływ czasu od dnia ogłoszenia, a nie „pewną” datę kalendarzową. 

Jeśli przyjąć, że Senat na planowanym 51. pos. w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. nie 

wprowadzi poprawek do ustawy, a Prezydent podpisze ustawę zaraz po jej otrzymaniu, to po 

doliczeniu przewidzianej przez ustawę stosunkowo krótkiej, bo siedmiodniowej vacatio legis, 

okres obowiązywania (i tym samym stosowania) ustawy w 2017 r. ograniczy się do jedynie 

ok. dwóch tygodni. Wykorzystanie w pełni dwudziestu jeden dni na podpisanie ustawy przez 

Prezydenta oznaczałoby, że ustawa (po doliczeniu vacatio legis) weszła by w życie w 2018 r. 

Także wprowadzenie poprawek do ustawy przez Senat znacznie ograniczy możliwość jej 

zadziałania jeszcze w 2017 r. 

Ustawodawca, konstruując materialne przepisy ustawy (w tym wypadku przepisy 

przewidujące, że Instytut zacznie działać jeszcze w 2017 r.) powinien uwzględniać 

konieczność zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego oraz terminu na 

podpisanie ustawy przez Prezydenta. Stąd przyjęte rozwiązania należy ocenić negatywnie. 

Tak, aby uniknąć zasygnalizowanych wyżej wątpliwości związanych z wejściem 

w życie ustawy na przełomie roku można zaproponować wprowadzenie nowej daty wejścia 

w życie ustawy. Założyć należy, że datą wejścia w życie ustawy powinien być rok 2018. 

Możliwym rozwiązaniem byłoby wskazanie konkretnej daty kalendarzowej lub 

wprowadzenie odpowiednio długiej vacatio legis (tak aby termin wejścia w życie ustawy, 

z całą pewnością „wypadł” w 2018 r.). 

Ustawa przewiduje obecnie, że w 2017 r. należy powołać pełnomocnika do spraw 

organizacji Instytutu (ustawa daje na jego powołanie ministrowi 14 dni od dnia wejścia w 

życie przepisów – w praktyce powinien on powołać pełnomocnika natychmiast po ich 

wejściu w życie). Następnie pełnomocnik, powinien zorganizować pracę Instytutu, w tym 

ustalić plan finansowy Instytutu, sam Instytut powinien otrzymać dotację, a Rada Ministrów – 

w drodze rozporządzenia – dokonać odpowiednich przesunięć w budżecie państwa na ten rok. 

W konsekwencji przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy należałoby wykreślić 

przepisy dotyczące planu finansowego Instytutu na rok 2017 oraz przepisy przewidujące 

dotację dla Instytutu na ten rok. Kwotę wynikającą z dotacji na rok 2017, tak aby zachować 

intencje projektodawców co do wysokości środków przekazanych Instytutowi na pierwsze 

wyposażenie w środki obrotowe, należałoby uwzględnić w ustawie budżetowej na rok 2018. 
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Planowany nowy dzień wejścia w życie ustawy powinien uwzględniać konieczność 

zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego dla jej adresatów (projektodawcy 

przepisów przyjęli, że odpowiedni będzie siedmiodniowy termin spoczywania ustawy, taki 

okres – krótszy niż standardowy czternastodniowy termin – ze względu na materię ustawy, co 

do zasady można uznać za wystarczający) oraz uwzględniać dwudziestojednodniowy, 

konstytucyjny termin na podpisanie ustawy przez Prezydenta. Jeśli założyć, że Sejm 

rozpatrzy poprawki Senatu na 54. pos. w dniach 12 – 15 grudnia to Prezydentowi w 2017 r. 

„pozostałoby” ok. dwóch tygodnia na podpisanie ustawy. Jednocześnie, jeśli datą 

kalendarzową wejścia w życie ustawy będzie 1 stycznia 2018 r. r. to każdy dzień „zwłoki” 

w podpisaniu ustawy skracałby jej vacatio legis. Stąd datą kalendarzową nie powinien być 

1 stycznia 2018 r., a data odpowiednio późniejsza.  

Propozycja poprawek: 

– skreśla się art. 21; 

– w art. 25 skreśla się ust. 1; 

– skreśla się art. 26; 

– art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem ... ... 2018 r.”. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


