
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji

Data posiedzenia:  12 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 108

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej –

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie

1 stycznia – 31 grudnia 2008 roku” (druk nr 511).

2. Rozpatrzenie „Informacji o Działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

za 2008 rok oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

i obywatela” (druk nr 531).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew
Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu:
− prezes Janusz Kurtyka,
− dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Zbigniew Nawrocki,
− dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu IPN Dariusz Gabrel,
− dyrektor Biura Lustracyjnego Jacek Wygoda,
− dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Łukasz Kamiński,
− dyrektor generalny IPN Jan Baster,
− dyrektor Biura Budżetu Finansów i Kadr IPN Monika Staniszewska,
− asystent prezesa IPN Jarosław Tęsiorowski,

− rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski,
− zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk,

− Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
− dyrektor Urszula Szkodzińska,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Iwona Kozera.

Przebieg posiedzenia:
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Ad. 1 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił w swoim wystąpieniu informacje
o działalności Instytutu w roku 2008. W roku sprawozdawczym m.in. prowadzona była
digitalizacja materiałów archiwalnych, zaawansowane prace nad syntetycznym ujęciem
dziejów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1990, realizowano
projekty związane z rocznicami przypadającymi na lata 2009–2010, opublikowano ponad
150 książek, ponad 400 prac o charakterze naukowym i ponad 500 artykułów
popularnonaukowych, a także kontynuowano nowe formy edukacji poprzez historyczne
portale popularnonaukowe. Rok 2008 był pierwszym rokiem funkcjonowania Biura
Lustracyjnego.
Przedstawiciele IPN odpowiadali na pytania senatorów: Stanisława Piotrowicza,
Zbigniewa Romaszewskiego, Krzysztofa Piesiewicza oraz Jana Rulewskiego. Podczas
dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące współpracy IPN z uczelniami, relacji instytutu
z mediami, postępów w procesie przeciwko osobom oskarżonym o wprowadzenie stanu
wojennego oraz szans na wszczęcie postępowań przeciwko nieustalonym dotąd sprawcom
zbrodni komunistycznych.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z wynikami działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w roku 2008.

Ad. 2 Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski przedstawił informacje o działalności
w roku 2008. W roku sprawozdawczym nastąpił m.in. wzrost liczby napływających listów
w sprawach indywidualnych oraz wystąpień problemowych o charakterze systemowym
w porównaniu z rokiem poprzednim. Rzecznik podjął samodzielnie i zbadał 1007 spraw,
a jego dorobek wzbogacił się o publikacje trzech ważnych raportów na temat sytuacji
emigrantów ekonomicznych, sposobu wykonywania środków probacji i readaptacji
skazanych oraz realizacji prawa do dobrej administracji. Rzecznik wysunął także wiele
postulatów dotyczących sposobów przeciwdziałania przewlekłości postępowań sądowych
oraz podjął intensywne prace nad opracowaniem reformy systemu ochrony zdrowia.
Przedstawiciele urzędu rzecznika praw obywatelskich odpowiadali na pytania senatorów:
Krzysztofa Piesiewicza, Zbigniewa Romaszewskiego i Stanisława Piotrowicza. Dotyczyły
m.in. możliwości wyegzekwowania przez obywatela uprawnienia do sprawnie
funkcjonującego państwa oraz braku skuteczności regulacji prawnych w sytuacji pomijania
zasad logiki i zdrowego rozsądku.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z wynikami działalności rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2008.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


