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Ustawa

z dnia _________202___ r.

o Panteonie Rzeczypospolitej 

Art. 1. [Utworzenie Instytutu Panteonu Rzeczypospolitej]

Tworzy się Instytut Panteonu Rzeczypospolitej, zwany dalej „Instytutem”, którego zadaniem

jest wzniesienie i  utrzymywanie  Panteonu Rzeczypospolitej,  zwanego dalej  „Panteonem”,

jako  honorowego  miejsca  spoczynku  zwłok,  szczątków  lub  prochów  osób  wybitnie

zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2. [Przeznaczenie Panteonu]
Panteon  będzie  monumentalnym  budynkiem  na  terenie  miasta  stołecznego  Warszawy,

mieszczącym w szczególności katakumby i nisze urnowe, przeznaczone do chowania zwłok,

szczątków lub prochów osób, o których mowa w art. 1.
Art. 3. [Świecki charakter Instytutu i Panteonu]
1. Działalność Instytutu będzie mieć charakter świecki.
2. Na terenie Panteonu i na terenie innych nieruchomości będących własnością Instytutu

nie  będzie  sprawowany  kult  religijny,  ani  nie  będą  umieszczane  symbole  religijne,  z

zastrzeżeniem art. 26.
Art. 4. [Pochówki w Panteonie]

Pochowaniu w Panteonie mogą podlegać zwłoki, szczątki lub prochy:

1) monarchów suwerennego Królestwa Polskiego;

2) prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dam i kawalerów Orderu Orła Białego;

4) kawalerów Orderu Virtuti Militari I–III klasy;

5) laureatów Nagrody Nobla będących obywatelami polskimi lub urodzonych w Polsce;

6) osób, w których sprawie złożono wnioski określone w art. 20.

Art. 5. [Siedziba i organy Instytutu]
1. Instytut jest państwową osobą prawną.
2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Organami Instytutu są Kapituła Panteonu Rzeczypospolitej, zwana dalej „Kapitułą” oraz

Zarząd Instytutu, zwany dalej „Zarządem”.
Art. 6. [Finansowania działalności Instytutu]
Działalność Instytutu jest finansowana z budżetu państwa.
Art. 7. [Osoby uprawnione do zasiadania w organach Instytutu]
W skład organów Instytutu mogą wchodzić obywatele polscy, którzy:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
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3) cieszą się nieskazitelną opinią;
4) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.
Art. 8. [Zadania Kapituły]
Zadaniem  Kapituły  jest  strzeżenie  charakteru  Panteonu  jako  nekropolii  narodowej,  w

szczególności podejmowanie decyzji w sprawie pochówku w Panteonie.
Art. 9. [Skład Kapituły]
1. W skład Kapituły wchodzą:

1) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przedstawiciel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przedstawiciel Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego;
5) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
6) przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego;
7) przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego;
8) przedstawiciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
9) przedstawiciel Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

2. Każdy z organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 9 powołuje swojego przedstawiciela

do Kapituły naprzemiennie na dziewięcioletnią i  sześcioletnią kadencję,  począwszy od

kadencji dziewięcioletniej.
3. Każdy  z  podmiotów,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  6–8  powołuje  naprzemiennie  na

sześcioletnią i dziewięcioletnią kadencję, począwszy od kadencji sześcioletniej.
4. Ponowne pełnienie funkcji członka Kapituły jest niedopuszczalne.
5. Podmioty  wymienione  w ust.  1  dokonują  wyboru  swoich  przedstawicieli  do  Kapituły

drugiej i następnych kadencji na siedem dni przed upływem mijającej kadencji.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kapituły przed upływem kadencji właściwy

podmiot niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni, dokonuje wyboru następcy.
7. Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  wyznacza  przewodniczącego  Kapituły  spośród  jej

członków na okres trzyletniej kadencji, z możliwością powołania na następną kadencję.
8. Członkowie  Kapituły  składają  oświadczenia  majątkowe  na  zasadach  określonych  w

przepisach  prawa  ustalonych  dla  posłów  i  senatorów.  Oświadczenia  majątkowe  są

składane  Prezydentowi  Rzeczypospolitej  Polskiej,  on  również  dokonuje  ich  analizy  i

publikacji.
Art. 10. [Wygaśnięcie mandatu członka Kapituły]
Przed upływem kadencji mandat członka Kapituły wygasa:

1) na wniosek członka Kapituły;
2) w  przypadku  skazania  członka  Kapituły  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) jeżeli  członek Kapituły  stał  się  trwale  niezdolny  do pełnienia  obowiązków członka

Kapituły z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
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4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach

Kapituły;
5) w przypadku śmierci członka Kapituły.

Art. 11. [Posiedzenia i decyzje Kapituły]
1. Posiedzenia Kapituły są niejawne.
2. Decyzje Kapituły podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej

Instytutu.
Art. 12. [Uchwały Kapituły] 
Decyzje w Kapitule zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów,

przy obecności więcej niż połowy jej ustawowego składu, przy czym decyzje o dokonaniu

pochówku w Panteonie podejmowane są większością co najmniej trzech czwartych głosów w

obecności co najmniej dwóch trzecich jej ustawowego składu. W przypadku równej liczby

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Art. 13. [Diety i zwrot kosztów]
Członkom  Kapituły  przysługują  diety  i  zwrot  kosztów  podróży  oraz  zakwaterowania  na

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
Art. 14. [Zadania Zarządu]

1. Zadaniem Zarządu jest prowadzenie bieżącej działalności Instytutu w zgodzie z decyzjami

Kapituły, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.

2. Szczegółowe zadania Zarządu określa Kapituła.

Art. 15. [Skład Zarządu, podejmowanie uchwał]

1. Zarząd  składa  się  z  co  najmniej  trzech,  lecz  nie  więcej  niż  siedmiu  członków

powoływanych i odwoływanych przez Kapitułę na czas nieokreślony.

2. Na czele Zarządu stoi Kanclerz Instytutu, zwany dalej „Kanclerzem”, powoływany przez

Kapitułę spośród członków Zarządu.

3. Decyzje  w  Zarządzie  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  więcej  niż

połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Kanclerza.

Art. 16. [Reprezentacja Instytutu]
Instytut  jako  osobę  prawną  reprezentuje  Kanclerz  działający  łącznie  z  innym  członkiem

Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających z upoważnienia Kanclerza.
Art. 17. [Obsługa administracyjna]
Obsługę administracyjną Kapituły i Zarządu sprawuje Biuro Instytutu.
Art. 18. [Pracownicy Instytutu]
1. Członkowie Zarządu są pracownikami Instytutu.
2. Do pracowników Instytutu stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.
Art. 19. [Decyzja o pochowaniu w Panteonie]
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O pochowaniu w Panteonie zwłok, szczątków lub prochów osób, o których mowa w art. 4 pkt

1–5 decyduje Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
4) grupy co najmniej dziesięciu tysięcy obywateli mających czynne prawo wyborcze.
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Art. 20. [Inne pochówki w Panteonie]
W Panteonie mogą być pochowane na mocy decyzji Kapituły zwłoki, szczątki lub prochy osób

innych niż wymienione w art. 4 pkt 1–5 jeżeli, z wnioskiem w tej sprawie wystąpią:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Senat Rzeczypospolitej Polskiej;
4) grupa co najmniej pięćdziesięciu tysięcy obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Art. 21. [Samodzielność działań Kapituły]
1. Kapituła nie jest związana wnioskami, o których mowa w art. 19 i art. 20.
2. Decyzje Kapituły w sprawie pochówków lub ich odmowy są ostateczne i nie podlegają

zaskarżeniu.
Art. 22. [Ustawa o pochówku w Panteonie]
1. Decyzja  o  pochówku  w  Panteonie  może  być  również  dokonana  na  mocy  ustawy

uchwalonej  większością  dwóch  trzecich  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy

ustawowej liczby posłów.
2. Ustawa, o której mowa w ust. 1, zastępuje decyzję Kapituły.
Art. 23. [Delegacja ustawowa]
1. Prezes  Rady  Ministrów  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  warunki,  jakim  muszą

odpowiadać wnioski, o których mowa w art. 19 i 20, z uwzględnieniem, że Panteon jest

miejscem  spoczynku  zwłok,  szczątków  lub  prochów  osób  wybitnie  zasłużonych  dla

Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Rady Ministrów może określić w rozporządzeniu formę i

tryb, w jakim składane są wnioski.
2. Z zastrzeżeniem art. 26 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, świecki

ceremoniał pogrzebowy pochówków w Panteonie.
Art. 24. [Zgoda osób najbliższych]
Decyzje o pochówku w Panteonie podejmowane są po uzyskaniu zgody osób najbliższych.
Art.  25.  [Panteon  jako  pierwotne  lub  powtórne  miejsce  pochówku,  cmentarz  przy

Panteonie]
1. Panteon  może  być  pierwotnym  miejscem  pochówku  lub  miejscem  pochówku

ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów.
2. Na  terenie  przylegającym  do  Panteonu  Zarząd  za  zgodą  Kapituły  może  utworzyć

cmentarz, na którym mogą być pochowane osoby, o których mowa w art. 4 pkt 6.
3. Ekshumacji zwłok, szczątków lub prochów dokonuje się na wniosek Kapituły.
Art. 26. [Elementy religijne]
Na terenie Panteonu i na cmentarzu, o którym mowa w art. 25, można, jeśli taka jest wola

osób najbliższych osoby chowanej:
1) do ceremoniału pogrzebowego wprowadzać elementy religijne;
2) na nagrobkach umieszczać symbole religijne, pod warunkiem że nie dominują one

nad otoczeniem.
Art. 27. [Oddanie Panteonu do użytku]

5



wersja 6 z 15 października 2021 r.

1. Panteon zostanie oddany do użytku nie później niż w roku 2030, po przeprowadzeniu

konkursu na projekt architektoniczny.
2. Projekt architektoniczny Panteonu wymaga zatwierdzenia przez Kapitułę.
Art. 28. [Ukonstytuowanie Instytutu i jego organów]
Prezes  Rady  Ministrów  w  terminie  trzech  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy

ukonstytuuje Instytut i jego organy.
Art. 29. [Odpowiednie stosowanie ustawy o cmentarzach i pochówkach]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z

dnia _____________ o cmentarzach i pochówkach (Dz.U. z _____ , poz. ____).
Art. 30. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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