
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu 

 

W 2008 r. Kolegium działało w składzie: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr 

hab. Jan Draus, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Gwiazda, Jacek Niemir, prof. dr 

hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Bogusław Polak, dr Sławomir Radoń, dr hab. 

Mieczysław Ryba, Andrzej Urbański, dr hab. Teofil Wojciechowski. 

W związku z upływem kadencji na posiedzeniu w dniu 14 października odbyły się 

wybory władz Kolegium na kadencję 2008–2009. W wyniku tajnego głosowania 

przewodniczącym został Andrzej Paczkowski, zastępcami przewodniczącego: Andrzej 

Chojnowski, Bogusław Polak i Sławomir Radoń. Kolegium odbyło 18 posiedzeń. We 

wszystkich posiedzeniach oprócz członków Kolegium uczestniczył Prezes Instytutu lub 

delegowany przez niego wiceprezes, a w zależności od tematu obrad brali w nich udział 

dyrektorzy lub wicedyrektorzy odpowiednich pionów Instytutu oraz pracownicy 

merytoryczni. 

Najczęściej przedmiotem obrad był problem archiwów oraz przekazywania 

dokumentów przez instytucje ustawowo do tego zobowiązane. W tym celu na posiedzenia 

Kolegium byli zapraszani szefowie (lub upoważnieni oficerowie) Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego (29 kwietnia), Służby Kontrwywiadu Wojskowego (27 maja) oraz Agencji 

Wywiadu (10 czerwca i 5 sierpnia). Na spotkaniach tych omawiano m.in. harmonogramy prac 

oraz ustalano terminy zakończenia poszczególnych etapów przekazywania. Do końca roku 

sprawozdawczego nie zostały w pełni dotrzymane zobowiązania ustawowe, dotyczące 

przekazania archiwaliów. 

Kolegium rozpatrzyło zażalenia na dwie decyzje Prezesa odnoszące się do zbioru 

zastrzeżonego. 

Ponadto na osobnym posiedzeniu (16 grudnia) omawiano ogólne zagadnienia 

związane z udostępnianiem dokumentów i problemem tzw. otwartego archiwum. Na prośbę 

Kolegium wprowadzenie do dyskusji wygłosił Dariusz Grot naczelnik Wydziału Organizacji i 

Udostępniania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jedno posiedzenie (8 

kwietnia) odbyło się w pomieszczeniach archiwum przy ul. Kłobuckiej i było połączone z ich 

wizytacją. Na posiedzeniu w dniu 11 marca omawiano projekt zarządzenia Prezesa w sprawie 

regulaminu czytelni akt jawnych. 

Poza sprawami archiwalnymi omawiano sprawy: 

− działalności Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (15 

stycznia i 8 lipca), 

− funkcjonowania katalogów prowadzonych przez Biuro Lustracyjne (18 listopada), w tym 

problem kolejności ogłaszania zapisów dotyczących osób pełniących funkcje we władzach 

samorządowych, 

− przedyskutowano kształt i program „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” (9 września), 

− omówiono profil wydawnictw Instytutu (19 lutego). 

Jedno posiedzenie poświęcono sprawom pracowniczym i stanowi kadr Instytutu (4 

listopada).  

Kontynuowano omawianie problemów kolejnych oddziałów terenowych – lubelskiego 

(13 maja), gdańskiego (24 czerwca) i białostockiego (28 października) – z udziałem 

kierownictwa oddziałów oraz dyrektorów odpowiednich biur. Na posiedzeniu w dniu 11 

marca omówiono i zatwierdzono „Informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 

2007 r.”.  

Na każdym posiedzeniu Prezes (lub jego zastępca) przedstawiał bieżące sprawy 

Instytutu oraz odpowiadał na pytania i interpelacje. 


