Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października
2009 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1333) został nadany statut Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ten statut jest sprzeczny z ustawą
z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim
Instytucie Spraw
Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).
Ustawa nadaje kompetencje kierownicze dyrektorowi Instytutu i
tylko jemu, podczas gdy statut (§ 3.3) nadaje niektóre kompetencje
kierownicze Radzie Instytutu: (1) zatwierdzanie rocznego planu działań
Instytutu, (2) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego
Instytutu; (3) zatwierdzanie wyników działalności zamiejscowego
oddziału Instytutu; (4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dyrektora
Instytutu z realizacji planu działań Instytutu; (5) zatwierdzanie wniosku
Dyrektora Instytutu o ustanowienie nagrody Instytutu.
Na tę sprzeczność zwrócił uwagę przewodniczącemu Rady
dyrektor Instytutu dr Sławomir Dębski, przedtem (2009 r.) prosząc Pana
Premiera dwukrotnie i bezskutecznie, o przyjęcie go z informacją o
funkcjonowaniu PISM. A przecież PISM nie jest żadnym instytutem
resortowym, żadną jednostką badawczo-rozwojową, podległą
ministrowi; PISM jest państwową jednostką organizacyjną, działającą na
podstawie specjalnej ustawy, a premier – wykonując swoje kompetencje
na podstawie tej właśnie ustawy - związany jest z Instytutem w sposób
szczególny.
Jako pierwszy dyrektor PISM (1999-2004) informowałem Pana,
jako Wicemarszałka Sejmu, o mej pracy organizatora nowego PISM,
spotykając się z przychylnym zainteresowaniem. Zwracam się teraz do
Pana Premiera prosząc o rozpatrzenie tej ważnej sprawy i – albo
znowelizowanie statutu (Rada nie może zatwierdzać, Rada powinna
opiniować), albo znowelizowanie ustawy (zmiana struktury organu
kierowniczego i podział kompetencji). Czynię tak po wyczerpaniu
innych środków działania (pismo b. dyrektorów PISM z dnia 11 marca
br. do przewodniczącego Rady Instytutu, z kopią dla ministra spraw
zagranicznych; bez odpowiedzi).
Z poważaniem,

(-) Ryszard Stemplowski

6 maja 2010 r.

