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Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od 1 lipca 

2002 r. do 30 czerwca 2003 r. 

 

Kolegium IPN w okresie, za jaki zobowiązany jest przedstawić informację Prezes 

Instytutu Pamięci, obradowało 21 razy – stosownie do własnych wewnętrznych uregulowań, 

tj. nie rzadziej niż raz w miesiącu. Podczas posiedzeń podejmowano kwestie dotyczące 

wszystkich obszarów działalności Instytutu Pamięci. 

W zakresie przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci dokumentów 

organów bezpieczeństwa państwa, Kolegium wielokrotnie zapoznawało się z informacjami 

dotyczącymi różnych aspektów funkcjonowania Biura Udostępniania i Archiwizacji 

Dokumentów, zwłaszcza przebiegu procesu przejmowania stosownych dokumentów, 

udostępniania dokumentów osobom pokrzywdzonym w rozumieniu art. 6 ustawy o IPN oraz 

udostępnianiu dokumentów archiwalnych do celów badawczych. Ponadto, mając na celu 

uzyskanie pełnych wyjaśnień dotyczących przekazywania dokumentów przez 

dotychczasowych dysponentów, Kolegium zasięgało informacji u kierowników odpowiednich 

instytucji, będących dotychczasowymi dysponentami akt podlegających przekazaniu do IPN. 

24 lipca 2002 r. informację na temat przekazywania materiałów archiwalnych złożył przed 

Kolegium Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego komandor Waldemar Wójcik. 4 

września 2002 r. z inicjatywy Kolegium odbyło się spotkanie tegoż organu IPN z 

przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Straży 

Granicznej, mające na celu uzgodnienie zasad dalszej współpracy i zakresu ochrony 

informacji zawartych w przekazywanej do archiwum IPN dokumentacji. W związku z bliskim 

końcem przejmowania akt od Wojskowych Służb Informacyjnych, 26 czerwca 2003 r. 

Kolegium gościło Szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego. Równocześnie Kolegium stale 

monitorowało postępy w pracach nad porozumieniem o współpracy pomiędzy Instytutem 

Pamięci Narodowej a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencją Wywiadu 

(ostatecznie uzgodnionym już po upływie okresu sprawozdawczego). 

Stosownie do zapisów ustawowych Kolegium posiada uprawnienie do formułowania 

ocen polityki ścigania przestępstw realizowanej przez pion śledczy Instytutu Pamięci. Mając 

to na uwadze, Kolegium dwukrotnie odbierało informację o działalności Głównej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – w grudniu 2002 r. oraz marcu 2003 r., w 

sposób szczególny podejmując m.in. kwestię nadzoru prokuratorskiego. Kolegium odebrało 

także informację dotyczącą końcowych ustaleń śledztwa w sprawie udziału w zbrodni 

popełnionej na osobach narodowości żydowskiej w miejscowości Jedwabne latem 1941 r. 

W kwestiach ustalania programów badawczych w zakresie opracowywania 

działalności organów bezpieczeństwa państwa, a także informowania oraz edukacji 

społeczeństwa, Kolegium w lutym 2003 r. poddało analizie działalność wydawniczą Instytutu 

Pamięci Narodowej. 

Kolegium opiniowało, jak i dokonywało (nadanie oraz zmiana statutu IPN należy do 

wyłącznej kompetencji Kolegium) zmian w wewnętrznych regulacjach Instytutu Pamięci, 

dotyczących struktury organizacyjnej IPN, wymagającej korekt dostosowujących do potrzeb i 

stanu zaawansowania organizacyjnego Instytutu. 

Kolegium opiniowało także projekty porozumień o współpracy z krajowymi i 

zagranicznymi instytucjami badawczymi i społeczno-kulturalnymi. 12 września 2002 r. 

Kolegium gościło dr. Arvydasa Anasauskasa, zastępcę dyrektora generalnego Centrum 

Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Z kolei w styczniu 2003 r. z 

inicjatywy Kolegium doszło do spotkania kierownictwa IPN z członkami prezydium Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Pracami Kolegium do października 2002 r. kierowała sędzia Maria Myślińska. 3 

października ub. r. na roczną kadencję przewodniczącym Kolegium wybrany został prof. dr 
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hab. Andrzej Paczkowski. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: sędzia Maria Myślińska, 

dr Teofil Wojciechowski oraz dr Franciszek Gryciuk. 

 

*** 

 

Członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej powołani zostali na siedmioletnią 

kadencję, decyzją Sejmu RP z dnia 24 lipca 1999 r. Poszczególne kluby sejmowe 

rekomendowały 9 osób, 2 kandydatów przedstawiła Krajowa Rada Sądownictwa. 

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej tworzą: Stanisław Bartoszek, prof. Jan Draus, 

dr hab. Andrzej Friszke, dr Andrzej Grajewski, dr Franciszek Gryciuk, Jerzy Łankiewicz, 

Maria Myślińska, Włodzimierz Olszewski, prof. Andrzej Paczkowski, dr Sławomir Radoń, dr 

Teofil Wojciechowski. 


